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PERSONERNE

Pietro de Medici Jøden ISMAEL
Bianca de Medici RebekkaRebekka

ASCANIO DE FIORE JACOB
Antonio de Fiore Munken Mariano
Veronica PriokindenPriokinden
Lorenzo Beppo
Lorenzos Moder Alessandro

Tjeneren Pililippo

Livvagten, en Drukkenbolt, en Mand i rød Kappe,
en Pukkelrygget o. s. v.





FØRSTE AKT

1 orv i Florens. Paa den ene Side Kirken, paa den anden Beppos Skjænkehod.
Lidt tilbage en Fontæne; aaben Plads omkring denne. I Baggrunden Udsigt over
F/orens.

Tidlig Morgen. Pladsen er øde, Vindusskodderne tillukkede. Ind fra Torv
pladseu kommer ALESSANDRO BUMBO, en vældig, fordrukken Soldat i spraglet,
men ynkelig forpjusket Uniform. Han kar været paa Rangel hele Natten — har
slaas og drukket forfærdelig; han er hæs og syg; han holder sig stønnende for Hove
det med den ene Haand; i den anden bærer han Hatten ; dens Fjær slæbcr henad
jfo?'den. Han skriger og stønner om hinanden, og da han ikke strax faar, kvad han
ønsker, bliver lian ganske rasende.

FØRSTE SCENE

Alessandro

Beppo — ! Madonna mit Hoved!
Beppo kom ud af dit Hus !

i — Sangen om Florens.
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Skynd dig og kryb frem fra Dynen,
din vinrøde Palmelus!
Naada — ? Kommer du ikke — ?
Ligger du endda og strækker dig?
Haahaa — saa faar jeg nok sende
en liden Djævel, som vækker dig.
Brænder Pistolen af imod Beppos Vindusskodder

Beppo
indenfra

Madonna ! Sanctissima mater !
Jeg staar jo og tar paa mig Tøfler!
Jeg render da sandelig ikke
paa Gaden i bare Skjorten.

Alessandro

Hvad Djævelen skal du med Skjorte
Hvad Djævelen skal du med Tøfler?
Tror du en Jomfru af Florens
vil daane — kanhænde — i Porten,
fordi hun tilfældigvis skimter
en Skalk af din stygge Mave !
Vin — S Skal jeg skrige mig død !
Vin — ! Jeg tørster ihjel !
Vin — ! En bredbuget Fiasco, —
aa nei, giv mig heller en Kande.
Skjønt hvad nytter en Kande? -
Hei! Tril din sværeste Tønde
frem og slåa Bunden ud,
saa et Vinhav kan svale min Strube.
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— Det fræser i mine Tarmer, —
min Lever glohed sig vender.
Min Vom er som Medicis Haver,
hvor tusene Kjætterbaal brænder.

Beppo

en glat, fed, blid Skjænkevært, kommer springende med Kanden

Aa Gud, som I skræmte mig, Herre !
Det er, som jeg Kuglen føler
her mellem begge Ribben. —

Alessandro

Kanden, din Hund! Nu brøler
hundrede Ørkenløver
af rasende Tørst hermde.

Beppo

I drikker en Smule for meget.
I burde Jer snart besinde.

Alessandro

Hold Mund, naar jeg drikker, din Hund.
Ah!

Han synker velbehagelig ned paa en Stol med en tilfreds og rolig Mine

— en Ro, der finder sit Udtryk i den forandrede Rythme :
Det er, som der blev krystet en vseldig Vindruklase
ned i mit hede Blod og lægte hver en Vunde.



4

Og Baalene blev slukket i Florens' dunkle Lunde
og alle Ørkenløver fandt sig en sval Oase.
truende: Jeg drikker meget, sa' du?

Beppo
ydrayg

En Smule meget, sa' jeg. Bare en liden Smule.

AIÆSSANDRO

Hold Mund og skjænk Falerner, helst af den tunge, gule,
saa Ilden ikke ulmer og Løven ikke vaagner.
Jeg drikker lidt for meget? — Hvor du er dum, Beppino!
Sæt Kanden hid og hør paa en gammel Krigsmands Visdom.
— — Aa, om du kunde fatte Naturens dybe Stemme,
den, som jeg altid hører paa Bunden af min Sjæl.
Først siger den: Former dig! Og siden: Slåa ihjel!
Det er den strenge Forskrift, som aldrig jeg maa glemme.
— Det gjælder Verdens Fremtid ! Det er en stor Affære !
Vi, Jordens Helte, renser med bedsk og blodig Lud
Planeten for alt Ukrud ; — og siden såar vi ud
vor egen svære Hvede, som tusen Fold kan bære.
Den stolte Sæd, den voxer, formerer sig igjen :
en jernklædt Slægt, som fødes med Dolk og Sværd ved Bælte
som atter slaar ned Stymperne, og atter avler Helte,
til Jorden kun beboes af gudefødte Mænd.
Men altid maa Naturen gi os sit eget Mod.
Derfor til sine Sønner en Styrkedrik hun laver :
hun presser sine Bryster, de gyldne Vindru-Haver,
saa Saften sprøiter blodrød ned i vort tunge Blod
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— Du ser saa dum ud, Beppo. Gud ved, om du forstod
Det er min Pligt, forstaar du. Naturen selv det byder.

Beppo

Aa — det er noget andet. Men sig mig, hvad betyder
det, at I er saa tidlig — og saa übændig tørst?

Alessandro

Et Spørgsmaal til en Krigsmand! Jo, ser du, Beppo: Først
var vi mat i Slagsmaal — og siden har vi drukket.

Beppo

Et Slagsmaal! En Vendetta? — Hvormange blev der stukket

Alessandro

Jeg er da ingen Kræmmersvend, der skriver paa en Tavle,
hvormange der kan ligge med gjennemhugget Navle.
Men Slagsmaalet var godt. Hør her!

Ringler med Guld i sin Børs

Beppo

Aa — har I Penge?

Alessandro

Guld har jeg da ialfald — paa det kan du dig hænge.

Beppo

Men tænk om Eders Herre lik sligt om Jer at høre!
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Alessandro

Per Baccho! — Hvad har han vel med disse Ting at gjøre
Desuden er han rendt sin Vei — Madonna ved hvorhen —

jeg tror etsteds i Fjeldene, — skjønt her er nok igjen
af Kvindfolk her i Florens, som nu gaar rent tilspilde.
— Og han som fik en Medici til Kone, hvis han vilde —

Beppo
slaar Hænderne sammen

En Medici! Hvad siger I!

Hør — ved du, hvem jeg er,
hvad eller tror din Dosmer, jeg tjener hos enhver?

Beppo

Men hvis han hører dette om Jer — slig fornem Herre

Alessandro

Før kan en Løve spændes i Sæle for en Kjærre,
før vil dens stolte Nakke ta' Aagets tunge Klods,
før Alessandro Bumbo kan hindres i at slaas.

— Men ved du, hvad jeg mærker! Jeg tror, at jeg er sulten
Da vil jeg æde, Beppo. — Først saa jeg kan bli mæt,
og saa fordi man nødes til at æde for at drikke.
Lad mig først faa to Arnofisk, saa fede som de findes,
stegt i Olivenolje og strød med Salt og Pebber.
Det gjør en tørst og søvnig. Og giv mig saa et Laar
af en Campagneroxe med Grønt og Frugt dertil.

Alessandro
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Og saa, Beppino, Vin! Vin, saa det bare bruser!
Derefter vil jeg sove — snorksove hele Dagen.
Lad mig nu se — din Kone? — Nei, hun er altfor fæl!
Hun faar mig til at skjælve dybt i min Heltesjæl.
Hvis ikke — havde kanske jeg gjort dit Hus den Ære.

Beppo
med et Skrabud

Slig Lykke havde Huset umuligt kunnet bære !

Alessandro

Jeg tilgir hende, Beppo. Men gjør nu Mad istand

Beppo

Ak, Alessandro Bumbo — jeg er en fattig Mand

Alessandro

Aa, er det sligt, det staar paa! — Her er en Nævefuld!
Kaster nogle Ringe og Smykker paa Bordet.

Beppo

Madonna, hvad er dette? — Det rene, tunge Guld.
Tre store skjønne Ringe! — Saa det er sligt, I røver

Alessandro

Nu brøler alle Løver! — Hvis du staar slig og tøver

Beppo

Jeg tør ei ta' dem, Herre. Med sligt er Folk saa strenge
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Alessandro

Xuja! — Saa gaa og sælg dem og skaf dig rede Penge.

Beppo

Heroppe bor en Jøde, som vist jeg tror

Alessandro

Hent Jøden !
Og sig den Hund ifra mig: Penge eller Døden!

Beppo
raaber op til det øverste Vindu

Hei Ismael! Her er en Mand, som sælger ædle Stene!
Kom ned og kjøb! Her kan du tro er Penge at fortjene.
Skynd dig nu, gamle Jødebæst ! Tag med dig Penge, Penge i

Ismael
indenfra

Nu kommer jeg ! Nu kommer jeg ! Du skal ei vente længe

Beppo

Der fik han Fart i Kroppen, det skulde jeg vel mene.
Han render som en Jagthund, der veirer Vildtets Fod.

ALESSAN DRO

Vil du nu ogsaa rende og gjøre Stegen god!
Kast Kvinden ud af Sengen, saa jeg faar den alene.
Afsted med dig saasandt du har dine Lemmer kjære!
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Beppo
bukkende

Excellenza ! Det er Huset en overmaade Ære !
Ind i Huset.

ANDEN SCENE

AL ESSANDRO. JSMAEL

ISMAEL

Velsignet denne Morgen, som begynder saa godt,
at slig en fornem Herre er den første jeg skuer.

ALESSANDRO

Aa, sæt ikke Talen paa Stylter og Skruer.
Jeg kjender dig, din Kjæltring! Naar du smigrer og
Madonna! da ved jeg nok, hvad det betyder!

skryder,

ISMAEL

Saa spøgefuld, Herre!

Alessandro

Kom frem med din Børs!
Hvis ei skal du sporenstregs indendørs
Se her har du Ringe. Hvad siger du til dem?
Her er skjønne Rubiner og sjeldne Agater.

Ismael

Rubiner — haahaa! — Det er billige Granater.
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Alessandro

Hold Mund, naar du vil nyde ! Hvad gir du saa? Svar !

ISMAEL

Herren har vel arvet dem efter sin Far,
hvad eller fra nogen paa mødrene Side r
For det er jo saa: Man kan aldrig vide
Og en hæderlig Mand —

Alessandro

Hoho ! Jeg maa le !
Beppo — Beppino ! Kom ud skal du se —
En hæderlig Jøde ! — Haai — for et Mirakel !

ISMAEL

Ak, Herre, jeg er kun en fattig Stakkel,
som nødig vil komme for Raadet og Retten.
For da gaar det galt, især naar man er Jøde.
Og derfor maa jeg vide, hvordan det er kommet
Eders Naade i Hænde — som Arv eller Gave?

Jeg ler, saa det krøller sig dybt i min Mave!
Som Arv eller Gaver — Naa — som begge Dele
fra en übekjendt Ven, jeg saa himle igaar.

Is.MAEI

Saa han døde igaar r — Nuja — jeg forstaar!
Saa skal han begraves med Pomp og med Pragt,

ALESSANDRO
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og saa gjælder det Penge, hvad end det skal koste
og saa faar man laane —

Alessandro

Hold Mund og betal!
Du gjør mig snart rasende — splittergal,
og saa stinker du saa, at ved Gud! jeg faar Kvalme;
det er Synd for Beppos velsignede Mad.
At handle med en Jøde — og paa fastende Hjerte
det er jo som at finde en Lus i sin Vin.
Hører du, Hund! Frem med Pengene strax.
De er værd mellem Brødre fem hundrede Dukater.

ISMAEL

Fem hundrede Gyldne for Glas og Granater!
Eders Høihed har sikkert  forsnakket sig lidt.
Og hvis jeg byr hundrede, tror jeg, det stemmer.

Alessandro

Prutte med dig — ? Tror du, jeg er en Kræmmer
Eller tror du, min Far var fra Jeriko?
Naaja — hvad gjør det? Sligt Utøi maa snyde,
som en Loppe maa stikke. — Giv Pengene hid!
Gud hjælpe din Hals, hvis det nu ikke stemmer.
Beppo, luk op! Jeg er tørst! Jeg har Kvalme!
Idag maa jeg drikke som en Ørkenens Palme!

Ind i Huset.
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TREDIE SCENE

ISMAEL. Siden JACOB og REBEKKA

ISMAEL

Pst, lille Jacob — skynd dig, kom herned
og gaa et Ærind. Tag Rebekka med. —
— Kun sjelden saa jeg før saa skjønne Stene
saa fin en Slibning og saa ædel Glans,
at de i Kongens Krone vilde skinne.
Gad vide, hvor det drukne Dyr derinde
har stjaalet dem? — Naaja, hvad gjør det migr
Lad kun de Kristne slåa ihjel og røve
og fylde sig med Vin, saa sansesløve
de dynger sammen Blod og Last og Skjændsel —
til Dommens Dag — hvad kommer det mig ved r
Det gjør kun Hjertet godt, og deres Synder
fylder mit Sind med sød Lyksalighed. —
— Aa, som de skinner, disse blaa Safirer
med dunkel Glans som Orientens Fjelde,
som Garizim, naar det mod Himmelranden
i Stjernenattens Stilhed løfter Panden.
Og se Smaragderne! — se Solen brydes
med tusen Blink og Smil i muntre Følger
som Solglitr Junidag paa Jordans Bølger.

Jacob og Rebekka kommer.

Jacob, Rebekka, hør nu paa mig begge:
bring disse strax til Moster Mirjams Bod,

raaber sagte op til øverste Vindu
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sig, at hun maa dem dybest nede lægge
Har I forstaatr

Rebekka

Aa Far, jeg er saa ræd !
Jeg aner, at det snart vil gaa os ilde.

Jacob

Igaar — vi gik nedad den anden Bred,
vi to alene, fredeligt og stille,
da raabte Folk til os — de rakte Tunge,
de kaldte os med mange stygge Ord,
og nogle store Gutter kasted Sten —

Rebekka

En traf mig endda paa mit nøgne Ben
saa Blodet sprang.

ISMAEI

Aa, maatte dog dit Blod
dit stakkels Blod forgifte dem med Jammer,
og maatte hvert et Haansord bli til Flammer,
som spændte Telt tværsover Arnos Flod.
Jehovah! Hør mig, mine Fædres Gud,
som er og var og bliver alle Tider:
Se til dit Folk ! Se, Herre, hvor vi lider,
fordi vi endnu holder dine Bud.

Rebekka

Aa, Far! Min kjære Far, jeg tror bestemt,
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Jehovah har sit gamle Folk forglemt.
Kanhænde ogsaa han er vred for noget.
Hvad kan vi vide? Ak, han er saa fjern
og hører ikke, naar vi paa ham kalder.

ISMAEL

Uendelig og uden Sted og Alder
er Jødefolkets Gud. Tro mig, han kommer!
Messias kommer! Ja, Messias kommer!
Aa, maatte det forundes disse Øine,
som kun saa Skjændsel og som har grædt Blod,
aa, maatte de faa se ham, der han stod
i Skyen høit — som Konge og som Dommer.
En Hevner for sit Folk!

Hys, hvad er dét?
Nu vaagner Staden, og fra Afgudstempler
stiger mod Himlen Hedningernes Sang.
Jehovah ! Hører du ei denne Klang ?
Kan den da ikke i din Himmel trænge
og vække Vreden om dit Øies Bryn,
og tænde Gnisten i din Vældes Lyn?
— Min Gud, hvorlænge — ! Aa min Gud, hvorlænge?
. . Men hys, der kommer nogen. Lad os gaa,
før Gaden fyldes helt. Da blir det værre.
Jeg skal et andet Sted med Hundekjærre
og kjøbe Skrammel. Saa Farvel, I Smaa.
Aa, hvis jeg bare nu har Heldet med mig,
saa reiser vi snart sammen, langt afsted,

Florens' Morgenklokker begynder at ringe.
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hvor ingen kjender os, hvor der er Fred,
og ingen mere haaner Jer, det ved jeg.
Der glemmer vi, hvad ondt vi har forladt,
selv Hjertets dybe Såar skal der formildes.
Og aldrig skal vi fra hinanden skilles
og aldrig ængstes for den mørke Nat. —
— Men stilt skal Livet ebbe ud i Døden,
som Dagen glider hen i Aftenrøden.

Farvel ! Han gaar

FJERDE SCENE

JACOB. REBEKKA

Rebekka

Aa, Jacob, Jacob — aa, jeg er saa bange!

Jacob

For noget Snak, Rebekka! Mange Gange
har jeg jo tænkt at prygle dem igjennem
de lange Gutter ifra Brokvarteret.

Rebekka

Du, lille Jacob r

Jacob

Ja, just jeg Rebekka
Kjend slige Muskler, som jeg nu har faat!
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Rebekka

Aa, stakkars lille Bror! Jeg ved jo 'godt
du ikke tør. Ræd er du; — mer end jeg;
men du vil bare sætte Mod i mig;
aa — tror du kanske ikke, jeg forstaar det
Hvad kan det være, at vi aldrig faar det
som alle andre?

Tænk, om jeg fik gaa
til Kirken op med Kniplinger om Haaret,
med Damekjole, stramt om Hoften skaaret,
og Sko, med sølvbroderte Snuder paa.
Og tænk, om jeg ved Vespertid fik se dig
paa Torvet der i nye Ridderklær
med sort Baret og hvide Strudsetjær —
— aa, lille Jacob, hvor det vilde klæ' dig!

Jacob
De vilde bare le af os, Rebekka.

Nei, vi maa bort. Det siger ogsaa Far.

Rebekka

Men han vil ikke reise, før han har
dem fulde alle Mosters store Kister.
Aa, at han ikke reiser strax afsted
langt bort herfra, hvor vi fik Ro og Fred,
kanske en Hytte bagom grønne Kvister.
Og foran Hyttens Dør en speilblank Dam,
hvori der svømmede en deilig Svane,
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og høit paa Mønens Aas en guldgul Hane
og borti Engen to smaa hvide Lam.

Jacob

Nei — ikke nogen Hytte — nei, et Slot —
med Taarn og Grav og Vagt i Staalkyradser

Rebekka

Hvor kan du snakke slig? — Du ved da godt
vi Jøder bor nok ikke i Paladser.

Jacob

Det ved jeg nok. Men netop derfor, ser du.
Det er just det, som gjør mig ganske yr
det: at det hele er et Eventyr,
som aldrig kan bli Sandhed — ja, nu ler du!
Men jeg kan sidde slig i lange Stunder
og tænke deilige og sterke Tanker
og bygge Slottet, skjult af Løv og Ranker,
indtil jeg vaagner op og alt gaar under. —
— Aa, deiligt, deiligt! — Og dog fyldt af Gru

Rebekka

Hvorfor — ? Det var da underligt. Af Gru?

Jacob

Eordi jeg er forelsket.
Sangen om Florens.2
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Rebekka

Ogsaa dur

Jacob

Ogsaa jeg! — Men dur — Nei, sig hvordan!

Rebekka

Jeg er forelsket i en fornem Mand.

Jacob
Hvem da?

Rebekka

Jeg ved, at du vil bare skjænde.

Jacob

Nævner du ham, —  saa skal jeg nævne hende

Rebekka

Bare jeg tør —

Jacob

En fornem Herre, sa' dur
En christen Mand r Slet ikke en af vore r

Sig mig det, du!
Rebekka

Antonio de Fiore.

Jacob
Antonio !
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Rebekka

Du skulde vide : — aa han er saa god !
Nu skal du høre! Nylig da jeg stod
ved Broen der — jeg havde paa det røde
broderte Skjørt — saa gik han mig forbi.
Men tænk! han stansed, vilde noget si,
endda han saa, jeg var en stakkels Jøde.
Jeg blev saa underlig, saa ræd og glad.
Jeg løb afsted af alle Livsens Kræfter; —
ja, jeg forstaar det ikke nu — bagefter.
Hvad gik der af mig? Kan du si mig hvadr
Men da jeg stod ved Hjørnet til vort Stræde,
da vendte jeg mig om: — jeg saa hans Blik,
og tænk, han sendte mig et muntert Nik.
Men jeg løb hjem og græd af Sorg og Glæde,
græd, som jeg skulde dø —

Jacob
Pyt, hvorfor græder

Rebkkka

Det skjønte jeg ei selv. — Men ingen ved,
hvad slig en Graad er for en Deilighed.
— Sig mig nu din I Sandfærdig, maa jeg be!

Jacob
Bianca de Medici.

Rebekka

Nu maa jeg le!
Hun som i Florens fornemst er af aller
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Jacop,

Fornem og skjøn — alt kan du hende kalde.
Min Kjærlighed, den kommer ingen ved,
og ei min tunge Graad i Nætter lange,
og ingen ved, jeg kysser, hed og bange,
den Sten, hvorpaa hun satte sine Fjed.

Rebekka

Men hun er stor og voxen, — hun er Dame!
Og du er bare — — —

Jacob
Jeg er sexten Aar.

Tror du, en selv kan raade Sindets Tanker,
og Hjerteslaget, naar det blodrødt banker,
og Længslerne, som brister imod Vaarr
Men aldrig var paa Jord slig haabløs Smerte,
og aldrig nogen Drøm saa vild som min,
og noget sønderrevet som mit Sind
og noget saa bedrøvet som mit Hjerte.

Rebekka

Nei, lille Jacob, tænk nu ikke paa,
hvor det er ondt for os, alting herhjemme.
Kom, sæt dig her og lad os glemme, glemme,
og drømme os langt bort fra Verdens Graa.
Nu bygger vi af Drømme og af Tanker
et deiligt Slot med brusende Terrasser,
med Taarn og Grav og Vagt i Staalkyradser,
et Marmorslot bag Roser, Løv og Ranker.
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Jacob
Men saa en Dag, saa vil jeg sammenkalde
jernklædte Mænd, et tusen af de bedste
med lange Landser og med hvide Heste,
jeg rider selv i Spidsen for dem alle.

Rebekka

I Krigen -— du?
Jacob

Javist ! Jeg gaar mod Pisa.
Saa gjalder Hornene en vakker Dag,
fra alle Kanter hører jeg det dure, —
saa gaar det som en Storm mod Byens Mure,
og inden Kvælden vaier stolt vort Flag
høit over Borgen.

Rebekka

Ja! Og saa? Og saa?

Jacob

Saa blir jeg Hertug! Hertugen af Pisa!
Og hid jeg rider i min Rustning blaa,
for hendes Fod jeg lægger ned min Kaarde
og kalder paa Antonio de Fiore —

Rebekka

Der er der nogen ! — Kom og lad os gaa

Jacob
Til Moster, ja. Det havde jeg rent glemt —
Som vi maa rappe os! Skynd dig nu, kjære!
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Rebekka

Jeg er saa ræd! Hvad tror du, det kan værer
fdag det er, som ved jeg saa bestemt,
at de vil håane os og kaste Stene.

Jacob

Om saa du vil, kan godt jeg gaa alene.

Rebekka

Nei, vi vil gaa isammen, nu som sidst.

Jacob

Men lad os løbe Haand i Haand, og stille.

Rebekka

Aa lille Jacob — du — jeg tror saa vist,
det kommer snarlig til at gaa os ilde.

De løber bort Haand i Haand.

FEMTE SCENE

ANTONIO DE FIORK. LORENZO

Anton [i i

Men du takker mig formeget, og jeg staar her ganske
skamfuld,

som tog jeg mod gyldne Skatte for en saare ringe
Gjerning.
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LORENZO

Du, som redded mig fra Døden! Kalder du det ringe Gjerning?
Husk, jeg red der ganske ene i en Hulvei midt paa Natten.
og med engang kom de paa mig, disse Helvedes Banditer.
Deres Kugler suste om mig, og jeg bad mit Paternoster —
da du kom, som sendt fra Himlen, og du jaged Røverpakket.
Aa, nu ser jeg, at du smiler! — Livet ja — det skal en Ridder
sætte paa sin tapre Sværdspids, lystigt vove paa en Terning.

Men jeg har en Mor derhjemme

Antonio

Og hun holder meget af dig

LORENZO

Ja — hun holder meget af mig, og hun er mig alt i Verden.
Tidlig har min Far jeg mistet. Han blev hugget ned i Kampen
Jeg har ingen Bror og Søster, ingen anden Slægtning heller.
De er allesammen døde, — Mor og jeg er kun tilbage.
Men vi to, vi har holdt sammen trofast alle Livets Dage.
Derfor sagde jeg dig ogsaa, at hun var mig alt i Verden.

Antonio

Det var vakkert sagt, Lorenzo. — Og du taler saa alvorligt.

LORENZO

Men min Mor har altid sagt mig, at mit Liv er meget kostbart.
Jeg er Slægtens allersidste. Hvis jeg dør, dør Slægten ud.
Og vor Slægt er meget gammel, vidt berømt i hele Egnen.
Slægtens Ældste drog i Korstog, badede i Jordans Flod,
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det var ham, som bygged Borgen, — ja, den skal du engang se
Derfor maa mit Liv ei voves, siger Mor, i Leg og Letsind,
for kun jeg kan redde Navnet ifra Død og evig Glemsel.
Og jeg maatte helligt sværge ved min store Stamfars Gravsten
ei at ville Skjæbnen friste, hvis ei Ættens Lov det byder.

Antonio

Og hvad byder dig saa Loven?

Lorenzo

Bedre Dødens Kval end Skammen»
Men jeg snakker vist formeget. Nu staar du igjen og smiler.
Synes du maaske min Tale lyder bondsk og lidt enfoldig?

Antonio

Smilte jeg? — Nuja — kanhænde. Jeg stod her i stille Undren
hørte bare paa dig tale, fuld af Uskyld, fuld af Alvor.
Og vi stod her midt i Florens, — hvor jeg vandrede saamange
onde Nætter rundt paa Gaden om i tom og bitter Lede,
hørte bare Arnofloden suse sygt om Broens Stolper,
som de ørkesløse Tanker suste i mit eget Hoved
Her — her hørte jeg dig tale, og da smilte jeg — af Glæde.

Lorenzo

Men jeg skjønner ikke rigtig — husker knapt, hvad selv jeg sagde
Taler jeg da anderledes, end I taler her i Florens?

Antonio

Her i Florens ét det gjælder: det at synes ei at være.
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Ingen Frase er for ædel, ingen Glose er for hellig —
Ord, som blege Roser drysser villigt over gustne Læber,
dækker Hg en Maske over denne lynsnare Grimace
som en Morder har, der skjuler Dolken under Silkekappen.
Men naar jeg dig hører tale, er det, som jeg ser der stige
op fra Sindets dybe Urbund — op mod Lyset — sterke Planter
der paa dine Læber brister frem i rene, hvide Liljer.

Lorenzo

Hvor dit Ansigt er forandret. Der er Sorg i dine Øine.
Hvor du vist har sørget meget. Hvor du vist er blevet skuffet.
Var du ensom her i Florens r Elskede du aldrig nogen ?

Antonio

Elsked nogen r Jeg, Lorenzo? Jeg har elsket mange tusen!
Og i hele Florens findes knapt et fornemt Hus, hvor ikke
jeg ved om de skjulte Gange, som den gaar, der vil bedrage.
Aa, jeg kjender dem, Lorenzo, disse tause Nattetimer,
naar en sniger sig forsigtig til et farligt Stevnemøde,
skjuler sig i Maaneskyggen bag en gammel, øde Have,
og med Haanden paa din Kaarde lytter du, mens Hjertet

hamrer ;
hys ! — det rørte sig i Haven ! eller var det bai e Vinden r
— hør, det klimprer svagt derinde under alt det dystre Løv.
Det er Tegnet! — Alt er rede. — Lydløst indad Haveporten,
under Trærnes tætte Kroner gaar en overgroet Lønvei
ind i hedt og sælsomt Mørke, hvor en Kjoles Silke knitrer
om et lystent Kvindelegem.
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LoRENZO

Og det kalder du ei Lykke!

Antonio

Nei, min Ven, det er ei Lykke. Ikke den, hvorom du drømmer
naar du sidder sent paa Natten ene i din øde Stue.
Borte er din Elskerinde, Lyset halvt brændt ned i Stagen,
Vinen perler ikke mere, men det første Dagslys trænger
gustenblegt og übarmhjertigt ind bag stængte Vindusskodder.
— Hvor det hele blir dig vammelt! Denne dovne Stank af

Vinen,
denne ramme Smag af Kvinder, som paa dine Læber kvalmer.
Og din egen Røst du hører, ødslende med Elskovsømhed
paa en fremmed, ligegyldig — ; for en Lede, for en Lede!

Men saa kan det stundom hænde, der du sidder graa, fot
græmmet,

at en sølvhvid Klang du hører ifra fjerne, lyse Klokker.
Hør, de ringer, klare, milde, som ifra en hellig Verden.
Og du lukker dine Øine, og du sidder ganske stille,
og det græder i dit Hjerte, over alt, som gik tilspilde.
Men de lyse Klokker ringer; — det er, som de kalder paa dig,
kalder paa, hvad skjønt du drømte, og hvad godt du engang

vilde.
Og — se Solens første Straale falder gylden ind bag Skodden,
stryger mildt de trætte Øine, som den vilde dig velsigne.
— Slig en Dag drog jeg fra Florens, vandred ud at søge Lykken,
vandred lange, øde Veie, bort fra Menneskernes Byer,
hvor Naturen stod og suste alvorsfuldt i Ensomheden.
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LORENZO

Og der fandt du, hvad du søgter

Antonio

Aa, jeg husker vel, jeg vaagned
høit tilfjelds en tidlig Morgen. Og det regned fint og stille
over Trær og over Marker, og jeg laa i Fryd og lytted
til den søde Sommerstilhed — dette Muml af sagte Lyd!
Og jeg følte, Jorden leved, at den drog sin sterke Aande,
til jeg syntes, at mit Pulsslag slog itakt med Jordens Blod.
For en Fryd at kunne mærke, hvor ens egne Lemmer blomstrer
som en ung og frugtbar Have —

Aa, hvor husker jeg den Morgen,
da jeg mødte Livets Lykke, — hende du: Veronica!

LORENZO

Hvergang du om hende taler, skinner begge dine Øine.
Antonio

Hys, min Ven ! Kan du ei høre, hvide Blomsterbægre bæve
drømmende i Navnets Lyd r Hører dur Det er som Vaaren,
som den bare engang kommer, bare engang her i Livet.
Der er Smil og der er Taarer, der er Sol og der er Dugg,
alt hvad deiligt Vaaren drømmer i dit navn : Veronica!

Lorenzo

Men hvad tror du Florens siger?

Antonio
Florenz ler af alle Kræfter
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med sin kolde Skjøgelatter — aa, den skræmmer mig slet ikke !
— Men at møde Far blir værre. Han er kold og verdenskløgtig,
og han smiler stolt ad Livet; — men naar det min Fremtid gjælder,
da staar Flammer af hans Kulde, og hans spodske Smil forsvinder,
og da gives ingen Grænser for hans vanvidsstore Planer.
Og naar jeg ham nu fortæller, at jeg reiser bort fra Florens,
lar hans store Planer ligge, — er som død for alle Tider —
— Sandelig — det blir det værste . . Men selv dét maa jeg naa over,
skal jeg vinde frem til hende, som er Meningen med Livet —
— Hys se der — der bortpaa Torvet — ser du de to gamle

Herrer?
Han, som trækker lidt paa Foden — det er ham, min Far.

Den anden
er den fornemme Hr. Pietro. Se paa dem. Se, hvor de taler
tyst og ivrigt med hinanden. Hm. Gad vide,
hvad den tyste Tale gjælder. Kanske mig? Vent her Lorenzo,
skjul dig bagom Kirkens Søiler, og lyt efter, hvad de siger,
om mit Navn kanhænde nævnes. Jeg gaar til Veronica,
og snart er vi her tilbage.

Lorenzo

Stol paa mig. Jeg venter paa Jer.
De gaar.

SJETTE SCENE
PIETRO DE MEDICI. ASCANIO DE FIORE

AsCANIO

Hvor jeg beundrer Eders høie Visdom.
Slig Tale er en Florentiner værdig.
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PIETRO

Og nu en Sag, som længe mig har ærgret.
Har I hørt nævne Munken Mariano?

ASCANIO

Saavidt jeg ved er det en skidden Frater
der præker Bod og Ruelse og Anger
paa Filletorvet og ved Arnobroen.
Haha! At ikke slige ækle Bønder
kan holde sig i Ro blandt sine Lige
og præke Bod og Gudsfrygt udpaa Landet,
hvor sligt kan trænges. Men tænk her i Florens I

Pietro

Ja egentlig er det jo til at le af.
Men vil I tænke Jer: selv fornemt Folk,
selv Kunstnere og adelige Damer
har lyttet til den frække Fraters Ord.
Aa, det forarger mig som Florentiner,
at sligt et Bondebæst skal faa os gale,
som om vi var Barbarer ifra Schweiz,
Han er mig som en sodet ækkel Plet,
der sidder paa en Dames hvide Pande.
Men slig en Plet skal man ei lade sidde.
Faa den afveien, du mit skjønne Florens!

ASCAN10

Min kjære Ven! Det er da ganske let.
Den brave Frater taler lidt formeget.
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Og i den megen Tale maa der findes
et Oprørsord — en kjættersk, syndig Mening.
Og om det trænges, skal jeg sagtens skaffe
paalidelige Vidner, som alene hører
hvad det behager mig, at de skal høre.
Og naar det siges, at han er en Kjætter,
han, de har elsket, — at han er en Djævel,
som har forført dem ved sin sledske Tale :
— da knyttes rasende de samme Hænder,
som fordum folded sig i Bøn og Andagt.
— For intet vækker Pøblens dumme Harme
som naar han skjønner, han er tat ved Næsen
og at alverden ser, sligt Fæ han er.
Da vil han hevne sig, da vil han hyle:

Paa Baalet med den skjændigé Bedrager!
Vi vil ei sove, før hans Tinding brænder,
og før hans Aske strøet er paa Floden.

Piktro

Jeg finder Eders Plan beundringsværdig.
Saa lar vi Munken rolig tømre Baalet
med sine Prækener om Bod og Gudsfrygt.
 — — Men hvor blir ikke saadan en Affære
i Bund og Grund mit Hjerte ligegyldig,
i denne Tid, da alle mine Tanker
kun martres af en eneste Bekymring:
Vor kjære Hertugs Liv.
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ASCANIO

Ja, I har Ret.
Han ligger stadig hen foruden Bedring?

PIETRO

Han sidder i sin Stol, graa som en Skygge
med vissent Oldingansigt, hvor alene
de sterke Øine har et rædsomt Liv.
Det er, som Blodet siver fra hans Aarer
i langsomt Draabedryp fra Dag til Dag.

Ascanio

Men er der ingen Lægeclom at rinde:

PIETRO

Den gamle Lærde ifra Østerland
ved om et eneste, som virker sikkert.
Men ikke nævner jeg det høit og gjerne.

ASCAN fO

Min Tunge taler ei, naar den skal tie.

PIETRO

Den gamle Lærde tror, vor Hertugs Blod
er blevet seigt og sygt, saa det maa stanse
hvis ikke vi kan faa —

Stanser og ser prøvende paa Ascanio:
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ASCANIO

Tal I kun trygt.

Pietro

Hvis ikke vi kan faa to fyldte Pulse,
der dirrer utaalmodige af Ungdom.
Men vil de ofre alt sit rige Purpur
og jage det i saligt Livsensprøit
igjennem disse trætte syge Aarer,
da fyldes atter Hjertet helt til Randen.
Dog, mon han er saa elsket iblandt Folket,
at kun én Draabe Blod ham villigt skjænkes:
Ak nei, min Ven! Det ved vi sagtens begge

Ascanio

Man finder altid, hvad man finde maa,
og man faar ta\ naar det ei villigt skjænkes.
Den unge vil kun ét: sin egen Vellyst.
Han lod nok gjerne Staten gaa tilgrunde
kun for en Sommernat i Elskovsrus.
Og kan saa dyrebart et Liv vi frelse,
tro mig, da skal vi finde Lægemidler
og vise, der er Blod nok her i Florens,
til at vor Hertug kan bli tusen Aar.

Pietro

Ja, ikke sandtr Men er vi rigtig kloge,
da maa vi gi vor Handling saadan Form,
at ogsaa Folket finder den retfærdig.
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ASCANIO

Fortræffeligt, — skjønt kanske ei saa letvindt —

Pietro

Jo, denne Form; — jeg tror, jeg har den fundet
Sæt Jer herhen, saa taler vi fortroligt.

ASCANIO

Saa sandelig — I gjør mig rent nysgjerrig.

Pietro

I har vel neppe nogengang hørt tale
om en ugudelig og gjærrig Jøde,
en Aagerkarl, som kaldes Ismael?

ASCANIO

Bn Knægt, der laaner ud mod høie Renter?

Pietro

Forfærdelige ! — Helligste Madonna
bevare den, som falder i hans Klør.
Jeg kjender adelige — af de bedste Navne,
som i en rigtig svær Forlegenhed — —

Ascanio
ironisk

Det er umuligt for en Adelsmand,

Pietro

Ak, Trangen, kjære, Trangen er tit haardhændt
Det skjønner ikke I med Eders Rigdom,

en om Florens.3 — San.
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ASCANIO

Men hvad vil I med denne ækle Jøde?
Hvad gavner os hans gamle, skidne Blod?

PIETRO

Jo, ser I, han har samlet store Skatte
dybt i en Kjælder tæt ved Arnobredden.
Han er forhadt som ingen anden Jøde. —
Og saa har han to Børn. To unge Børn.

ASCANIO

Ah, jeg forstaar! Det er sublimt, sublimt.
To unge Børn, det er jo, hvad vi trænger.

PIETRO

For skal man ynkes over slig en Kjæltring,
som bruger Næstens Nød til blodig Vinding

ASCANIO
med et fint Smil

Nei, blodig Ondskab bør med Blod forsones,
det er saa klogt, som det er høist retfærdigt.
Ja, vil I se? Der har vi Lægemidlet,
som gir vor Hertug unge fyldte Aarer,
men uden at en Florentiner knurrer.

PIETRO

Og hvis tillige Jødens Aagerpenge
blev godt fordelt til Stadens sande Vel
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ASCANIO

Stol I paa mig, min Ven. Stol I paa mig.
Ja, dette var saavist en herlig Morgen.

PIETRO

Hvor det dog glæder mig, at mine Planer
har vundet Bifald hos en Mand, som Jer,
hvis fine Kløgt jeg altid har beundret.
Men siden vi nu snakker saa fortroligt,
tillader I, jeg nævner noget andet,
men at jeg taler frit og uden Omsvøbr

ASCANIO

Hvor kan I spør! Det er mig kun en Ære.

PIETRO

Min Ven — som I nok ved, har jeg en Datter

ASCANIO

Den skjønne Bianca — alle kjender hende
De unge Sol i Florens, som hun kaldes.

Pietro

Ja, hun er smuk og klog og vel opdragen,
en Medici -—

Ascanio

Det ser man ogsaa strax
paa hendes stolte Hoved og paa Smilet.
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PIETRO

Og J, min kjære Ven — I har en Søn,
en brav og tapper Mand, en Adelsmand,
sin Faders Søn —

Ascanio

Ja, naar jeg engang dør,
saa ved I, at han arver, hvad jeg eier.

PIETRO

Min Datter, ved I, kjære, hun er fattig,
hun har sit Navn, sin Skjønhed og sin Godhed.
Men naar nu han har Guld nok for dem begge —

Ascanio

Er det Jer Mening — r Aa, min kjære Ven,
lad mig faa kysse begge Eders Hænder.

PIETRO

Hvis saa I ønsker, kan vi tale sammen
om disse Ting, mens vi gaar opad Gaden.

Ascanio

Ja, lad os det. Jeg er saa velfornøiet.
Aa for en prægtig, vel benyttet Morgen.

De gaar samtalende ud.
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SYVENDE SCENE
ANTONIO. VERONICA. LORENZO

Veronica

Saa meget deiligt aldrig før jeg saa
i alle mine lange Levedage.

Antonio

Ja, se dig om, jeg kommer strax tilbage.
hen til Lorenzo, hurtig og sagte :

Hvad har du hørt hvad kunde du forståa

Lorenzo

Slet ikke meget — for de snakked vist
om slige høie Ting, jeg ikke fatter.

Antonio
febrilsk

mig og sin DatterSig — nævnte Medici

Lorenzo

Jo, det er sandt, jeg tror til allersidst

Antonio
som før

Fortæl mig mere. — Skiltes de som Venner?

Lorenzo

Det syntes, som de kom til Enighed,
de smilte listigt, bøiede sig ned
og kyssed hjerteligt hinandens Hænder.
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Antonio
rolig

Saa ved jeg nok. — Saa kommer Kampens Tid.
Mangt maa jeg tabe, før jeg alt kan vinde.
Men hvad er Tab, naar hun, den unge Kvinde
med sine Smil velsigner al min Strid!
For mig er hun den Lykkens røde Flamme,
der lyser gjennem Ørknens Nat mig frem
til Alnaturens dybe Alvor, — hjem!
Saa kan alt andet være mig det samme.

Han gaar hen til Veronica.

LORENZO

stirrende paa Veronica

Hvor alt med ét blev som et stort Vidunder!
Hvad er der hændt? Der synker sødt og tyst
som svimle Fløitetoner i mit Bryst;
og dog er der en Angstens Afgrund under.
— Nei, jeg vil bort — men hvor skal jeg mig vende?
Se, Solen slukned, da hun kom mig nær;
og brænder den end hist med døsigt Skjær,
jeg ser dog hende — bare hende, hende!
Hvem er jeg blit? Hvor kommer dette fra?
Hvad er for Regnbuskjær, som Øiet slørerr
Kun ét jeg ved, kun ét jeg ser og hører:
Aa, deilig, deilig er Veronica!

Veronica

Men se paa Kjolen da, Antonio.
Det er som Maaneskin i Silken skimrer
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og Diamanterne er Dugg, som glimrer,
og der er Roser, du, paa mine Sko.

Antonio

Barn, som du er! Saa liden Gnist der tænder
dit Øies Glans og Glæden i dit Blod.
Slig elsker jeg dig, Barn, saa ren og god.
Slig vil jeg værne dig med vare Hænder.

Veronica

Alting er blit just det, jeg drømte om,
dengang jeg var en ganske liden Pige.
— Da drømte jeg om det vidunderlige
og Prinsen, som fra fjerne Lande kom.
En Prins, en Ridder — kald ham, hvad du vil.
Men ung og vakker, fornem og mismodig,
som gik og sørged — aa saa hjerteblodig,
og det var netop mig, han trængte til.
Jeg skulde bli ham Livets rige Kilde,
hans Morgenfryd, hans Dages dybe Glæde,
aa, du, jeg er saa glad, jeg kunde græde.
fordi det alt er blit just som jeg vilde.

Antonio

Du mine «Dages Glæde» — aa jeg tænker
paa disse Dage, skabt for dig og mig —
langt borte — vi to — paa den stille Hei,
hvor Himlens Renhed sig i Øiet sænker.
Og al den Ensomhedens enkle Lyd :
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En sagte Bris, som risler gjennem Pinjen
og Sang af Folkene, som gaar til Vinjen -
— Alverdens Rigdom for slig Morgenfryd !

, Veronica

Jeg fatter ikke, hvad du hjemme fandt.
Tænk bare paa vor Landsby! — Styg og øde!
Jeg tror, jeg kunde kjedet mig tildøde,
ensformig graa, som Dagen kom og svandt.
Men her! Her føler jeg da Blodet gaar
igjennem Aarerne i røde Strimer,
her har jeg levet mer i nogle Timer
end før i alle mine atten Aar.
— Men hvem er han, den smukke Mand derborte?

Antonio

Aa, men Lorenzo — kjære, bedste Ven!
Dig havde jeg rent glemt. — Skynd dig herhen —

Veronica

Hvor var de Øine tjernt fra alt og sorte.

Antonio

Det er paatide, at I gaar herfra,
Folk maa ei se mig her; — men følg du hende,
det er vel tryggest — dig kan ingen kjende.
Følg hende hjem til mig. — Forstaar du?

stirrer paa Lorenzo
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LORENZO

ligesom vaagnende
Ja.

Veronica
i pludselig Angst

Aa nei, Antonio — jeg tør det ikke!

Antonio
leende

Hvad siger du? Ja, saaminsandt jeg tror,
at du er ræd for ham, min Ven, min Bror.

Veronica

Han har saa underlige, dybe Blikke.

Antonio

Han er saa god — aa kjendte du ham kun!
til Lorenzo : Og ikke sandt, at kommer hun i Fare
da vil du hende som en Mand forsvare
med Staal og Sværd

Lorenzo
tonløst

Til Livets sidste Stund!
De gaar.

Antonio
vifter efter dem

Farvel ! Farvel !
smilende: Aanei, hvor de er søde

i Angst
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og ungt forlegne — de gaar hver for sig
og tier stille —- og de vover ei
hinandens blyge Blik engang at møde
ler: Tilsidst saa græder hun en liden Taare.

BIANCA DK MeDICI

bag ham

Vel mødt igjen, Antonio de Fiore.

Antonio

vender sig — farer sammen
Bianca !

OTTENDE SCENE

BIANCA. ANTONIO

Bianca

Lad mig først rigtig se paa dig — tænk om det var
hvoraf jeg skulde vaagne til Natte-Ensomheden
og sidde der og lytte til Længselen og Leden,
til Graaden brast fra Brystet i dyb og bitter Strøm.
Men det forstaar du ikke — aanei, du ved jo ikke,
dengang du gik ifra mig, da misted jeg min Fred -
Alt andet her i Verden — det sank i Dybet ned.
Jeg saa jo bare efter dig med taareblinde Blikke —
Antonio, min elskte! Du er mig Vin og Brød,
du er den lyse Solluft, hvorefter jeg forsmægter.

en Drøm
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Du er min unge Konge, som aldrig jeg fornægter,
selv om saa Helveds Luer stod og fræste i mit Kjød.
— Og du er alt som tysner af Lykke, og blir Fred.
Aa, nu jeg staar og ser paa dig — da maa jeg bare smile,
og lukke mine Øine — da gaar mit Blod tilhvile
som Skovens Blade stilner, naar Kveldens Sol gaar ned.
— Saa taus du er, Antonio — Du har dig fra mig vendt.
— Du siger intet til mig. — Hvorfor vil du mig pine? —
Se paa mig ! — Disse Øine — de er jo ikke dine !
Antonio, min elskte, — svar mig: hvad er der hændt?

Antonio

Jeg sang engang en Vise, men nu er Visen endt.

Bianca

Hvor denne fjerne Stemme mit Hjerte dybt forfærder,
og dine store Øine, der langsomt sig forhærder.
Du blir mig ganske fremmed — en Mand, jeg ei har kjendt
Antonio — saa le da! For dette er jo Løgn!
Det er jo bare Spøg af dig, og du er jo den samme.
Aa, dræb mig med din Elskov, fortær mig med din Flamme
spænd Salighedens Himmel om Timer og om Døgn.

Antonio

Men, kjære

Bianca

Nei, ti stille — saa lønligt jeg dig ber
Det er din nye Stemme, — det er saa ondt at høre
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Det gjør saa ondt hermde, — min Gud, hvad skal jeg
Jeg elsked dig saa høit, men du elsker mig ei mer.
—Du elsker mig ei mere! Aa, som den langsomt
igjennem mine Tanker al Livets Bitterhed. —

gjøre!

isner

Antonio, jeg ber dig! Jeg knæler for dig ned.
Naar du er borte, ved jeg jo, hele Verden visner.

Antonio

Vær rolig, kjære Bianca. Det hele gaar nok over.
Saa ung og smuk du er. Og en Medici dertil.
Snart rinder atter Vaaren, og i dit Hjerte vil
der spire nye Blomster, som nu bag Knoppe sover.

Bianca

Haha! Ja, Hr. Fiore! Jeg er en Medici!
En Medici behaged dig til sin Elsker kaare,
kan du forståa den Lykke, Antonio de Fiore?

Antonio

Men kjæreste Bianca — hvad kan det nytte

Bianca

Ti!

Forfører du en Borgertøs og vil dig gjerne fri,
saa gaa og snak til hende om «Elskovs nye Rige»,
«du blir nok sagtens gift igjen, min stakkars lille Pige
Men ikke vov at trøste Bianca de Medici.
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Antonio

Du elskede mig, Bianca — jeg elsked dig igjen,
Nu elsker jeg ei mere, det er en ærlig Tale.
Hvem kan vel over Elskoven byde og befale?
Intet Menneske paa Jorden — ikke Kvinder — ikke Mænd.

Bianca

Det er en letvindt Tale, om karrske ei saa ærlie
Men sagtens kan jeg tænke, at mangen Kvinde gaar
som sparket Hund tilside og slikker sine Såar,
naar hun er af sin Elsker befundet for besværlig.
Det havde du nok tænkt dig — men tag dig nu iagt:
Du har nu stødt mig fra dig som Ven og Elskerinde -
men du skal mig som Hustru for Livet til dig binde,
saasandt som her i Florens vi eier Navn og Magt.

Antonio

Og dette maa jeg høre fra dig, den ædle, høie,
de lumpne Trudsler kommer fra Biancas stolte Mund

Bianca

Aa, spar dig dine Fraser i denne onde Stund!
Min Høihed har du krænket, saa min Stolthed faar jeg bøie
Men naar vort Navn blir plettet af Medlidenhedens Skam,
og Skadefrydens Smil blinker med i Folkesnakket — —

Antonio

Men husk, du er en Medici! Hvad bryr I Jer om Pakket?
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Bianca

Vi bryr os ei om Pakket — dets Had, det Rygtekram;
men I skal vogte Eder, hvis nogen af Jer smiler.
Sligt sømmer sig ei for os. Sligt er os ret imod.
Forstaar du? Det er Dødssynd, det koster Liv og Blod.
Og sandelig jeg siger dig: Ve den af Jer, som tviler.

Antonio

Saa høit du før mig elsked, saa hader du mig nu.
Jeg tror, du kunde se paa, at jeg blev pint tildøde.

Bianca

Jeg hader dig, Antonio. Jeg vil se dig forbløde.
]eg ønsker se dig skjælve i Angstens sidste Gru.
Saa — gjør du hvad jeg fordrer?

Antonio

Før kan du la mig dræbe !

Bianca

Men er hun da saa deilig, den lille Bondetøs,
som netop stod her hos dig med Hatten skjæv og løs,
med paafuglspraglet Kjole og ildrødt sminket Læber?
Gud ved, med hvilken Troldomsmagt hun har dig kunnet
Hun var vist ikke opvakt — men billig bondegod —
og saa faldt hun selvfølgelig ret villig for din Fod.

binde I

Antonio
haanligt

Der tar du feil — hun er ingen Florentinerinde.
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BIANCA

Du vover at forhaane mig. Madonna! Du er tapper!
Og sandelig! du spiller et høit og farligt Spil.
Men hvis du er saa modig, som det jo lader til,
saa gaa nu ved min Side helt hjem til Slottets Trapper,

Antonio

Igjennem hele Byen

Blanca

Og i den største Gade.
Naar Florens ser os sammen som nu — en Morgenstund,
er vi to inden Aften saavist paa hvermands Mund —
tænk hvilken Ære for dig! Og tænk, hvor Folk blir gladet
— Hvis du da er saa dristig, at du tør med mig le
og se forelsket paa mig som paa din Elskerinde — —

Antonio

Hvis det er Kamp, du ønsker, saa skal du Kampen finde.

Bianca

Men hvem af os to seirer, skal en af os faa se.
De gaar.

NIENDE SCENE

JACOB. REBEKKA

Jacob
Skynd dig, Rebekka, kom hid, kom hid!
Ser du, der er hun!



48

Rebekka

Der gaar Antonio,
se paa hans Pande, alvorlig og hvid.

Jacob
Kongeblod rinder der i hendes Aare
se, hvor hun kneiser!

Rebekka

Tænk, lille Jacob,
Jeg tror, at hun elsker FioreVed du

Jacob

Ser du de snakker isammen og ler,
alle dem hilser.

Rebekka

Men tænk de to, du

•de hilser ingen, og de ingen ser.

Jacob
I\Tv ser jeg kun Sløret, det lysende Slør
nei, der forsvandt det.

Rebekka

Aa, lille Jacob,
nu er det som Lyset i Gaderne dør
De gaar langsomt hen ved Fontænen og sætter sig paa et af Trinene

Jacob
,Saa du idag hos Moster de store, tunge Kister
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Rebekka

Nei, de staar dybt dernede, hvor ikke jeg tør gaa.

Jacob

Men tænk idag jeg saa dem i Kjælderkrogen staa,
for jeg fik tændt en Tande med Staal og Flintegnister

Rebekka

Og var de rigtig store — med Laas og Jernbeslagr

Jacob

De var uraaadelige — de stod paa Egeblokke,
der maatte mange Heste for bare dem at rokke.
Det maa du tro, Rebekka. Jeg saa det selv idag.

Rebekka

Hvor meget tro de rummer? Dur Ved du hvad du
Du skulde gaa og spør om, du maatte se derned.

skulde

Jacob

Far sa' jo idagmorges, vi skulde snart afsted,
og det betyder sikkert, at de er næsten fulde.

Rebekka

Aa tænk du, lille Jacob — tænk saa blir vi to rige.
Og jeg skal gaa som Dame, i Hermelin og Maar.
4 — Sangen om Florens.
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Jacob

Og jeg skal gaa i Krigen — kanske alt næste Aar.

Rebekka

Tæppet falder.

jublende
Aa Jacob, lille Jacob ! Hvor vi blir lykkelige !



ANDEN AKT

Scenen som i første Akt. Men nu er der Nat og Maaneskin,
Kirken brændet en liden rød Lampe foran et Crucifix. — Idet
hører man en lystig Mandolin klimpre forbi — længer og længer i

/ en Niche paa
Tæppet gaar op,

bort.

FØRSTE SCENE

Munken Mariano

kommer hurtig, stanser, lytter

Florens ! Florens !
Om du kjendte selv din Fare,
før det bliver altfor silde, —
om du vilde selv din Frelse,,
førend Straffens Time slaar.
Hør, i alle Gader klinger
Syndens søde Lokkesange,
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og fra alle Stadens Huse
luer Skjændselen mod Himlen
som en blodig Offerrøg. —
— Indtil Herrens Taalmod brister,
og den store Hevner vaagner,
og alt levende begraves

ANDEN SCENE
MARIANO. ALESSANDRO. BEPPO

Alessandro
i døren

Hvem banker paa saa silder

Mariano

Gud signe dig, min Broder!

Alessandro

En Munk! Hold paa mig, Beppo! Ved Helveds hede Floder, —
en Munk, som gaar paa Værtshus! Kom frem fra Krogen, Beppo
og se den store Ære, som overgaar dit Hus.

Beppo
Hys, det er Mariano

Alessandro

Aa, Navnet skjæmmer ingen!
Kom, jeg vil drikke med dig! Kom ind og faa et Krus!

af hans Vredes Flammeregn.
Florens! Florens!

Banker paa hos Beppo.
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Mariano
til Beppo

Gud signe dig, min Broder! Kom her og tal lidt med mig

Alessandro
ler

Den Hellighund Beppino vil ikke kjendes ved mig.
Saa gaar jeg til min Kande, den er et bedre Selskab.
Tænk være Munk ! Per Baccho ! — Drik heller gul Falerner,
og tag mat en Kjærest! — husk, du er Mand, for Satan!

Gaar brummende ind og smelder Døren i efter sig:

Mariano

Det er dit Hus derborte?

Beppo
sukker

Bevares ! Ja, desværre !

Mariano

Der bor en fattig Jøde, som gaar med Hundekjærre
og kjøber gamle Sager?

Beppo

Far Ismael? — Javist,
jeg har jo altid tænkt mig, det gik ham galt tilsidst.
Skal I nu hente Jøden? Og han blir sagtens hængt?

Mariano

Ham gjælder det slet ikke.
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Beppo

Hvor ofte har jeg tænkt
at kaste ham paa Porten med al sin Ormeyngel;
og ei bo under Tag mer med slig en hedensk Slyngel.
For jeg en ærlig Christen, men ak, en fattig Fyr —

Mariano

Han har to Børn

Beppo

Det har han. To stygge Jødedyr.

Mariano

Og er de nu tilstede

Beppo

I kjender ham nok ikke.
De Folk har sine Vaner og sine egne Skikke.
Hver Dag paa disse Tider saa sidder han hos Mirjam,
en gammel Hex ved Broen — og hvad de foretar,
det ved alene Himlen —

Mariano

Men Børnene — aa, svar!
Det er de to jeg søger, og jeg har megen Hast.

Beppo

De to smaa skidne Slyngler? Saa de skal sættes fast
Det vil saamænd jeg se paa. Rebekka! Hei! Og Jacob
Kom ned paa Øieblikket! Skynd Jer nu begge to!

f
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Jacob
indenfra

Nu kommer vi.
Beppo

hvad vil han si', monstro?
— hvad er det, I kan ville

Og Jøden
Men hør nu her, min Fader
med Jacob og Rebekka? — Oprigtig talt — saa havde
jeg fundet det naturligst, om heller I tog Jøden
Men disse to smaa Kræ —

Mariano

Jeg vil frelse dem fra Døden.

Beppo

Hvad siger Ir Fra Døden

Mariano

Ja. Derfor er jeg her.
Der truer dem en Fare — min Gud! en Synd, saa stor,
at deres Blod vil skrige mod Himmelen fra Jord
og komme over alle

Beppo

Mon det saa farligt er?
Hvor galt de har forbrudt sig, det kan jo bli det samme.
Men én Ting staar saa sikkert og fast som Egens Stamme
Blir de først dømt til Døden, saa er det vel fortjent.

Mariano

Aa, skulde Florens dømmes mat, var det forsent.
Da randt der ingen Sol mer for nogen af jer alle,
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da vilde Herrens Vrede som Ild i Natten falde,
da fandtes her imorgen ei et Menneske igjen.

Hvem taler nu om Florens? Nei, husk da, kjære Ven,
vi snakker jo om Jøderne, om dem, der har korsfestet
vor egen, kjære Frelser, — som har ham tornekronet,
som har hans Ord bespottet. - - Mon det blev gjort i Florens
Mon det var Florentinere, som netop da var med r

Maria.no

Xaar slig du taler, stirrer jeg i en Afgrund ned,
hvor ingen Straale skinner, og intet Øie skuer,
men Hovmodsslanger slimer sig sleipe frem i Mørket.
Javist — I var uskyldige dengang paa Golgatha.
Men vid, at her i Florens er Korset atter reist ham,
her nagler I hans Hænder med tunge Kølleslag
hver Dag paany til Træet, saa Blodet kvalfuldt drypper;
her fletter I hans Krone, her flænger 1 hans Pande,
her haaner I hans Guddom og spytter paa hans Navn.
En via dolorosa er Eders onde Hjerter
og hele Florens' Skjændsel hans Golgatha paany.

Beppo

Om du saa var en Helgen med helligt Verdens-Ry :
én Ting ved jeg da sikkert: en Christen er en Christen
saavist som at en Jøde fra Fødselen er Kjæltring,
skabt til at snyde Smaafolk. — Og sligt skal regnes jevngodt
ei bare med en Christen, men med en Florentiner!

Beppo
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Sligt kaldte vi ei Christendom, dengang jeg lærte Gudsord,
men Djævlens arge Paafund og kjættersk Tro og Tale,
og Kjætterstraffen, ved du, vil du paa Baalet faa.

TREDIE SCENE

BEPPO. MAKIANO. JACOB. REBEKKA

Mariano

Kom med mig, arme Stakler. Skynd Jer med mig, I smaa

Jacob

Hvorfor skal vi gaa med dig: Saa sent — ved Nattetide

Mariano

Spørg bare ikke; — siden skal I faa det at vide.

Rebekka

Vor Far har strengt forbudt os at gaa herfra ved Kveld

Jacob

Tro aldrig nogen Fremmed — det har han sagt os selv

Mariano

Aa Børn, se paa mig, kjære! Kan I da tro, jeg lyver!
Kom —se paa mine Øine! Se paa mig begge to!

Jacob

Jeg kjender dig jo ikke — hvorfor skal vi dig tro?
En Christen, ved vi bare, har altid ondt i Sinde.
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Rebekka

Aa, lille Jacob — kom! Der er tryggere derinde.

Marianio

Gaa ikke, mine kjære. Jeg er Fra Mariano,
som taler tit til Folket. Jeg gjør Jer intet ondt.
Jeg vil jo kun beskytte Jer. I svæver i en Fare.

Jacob

Naar hørte man en Christen smaa Jødebørn forsvare r

Rebekka

Nu kjender jeg ham, Jacob. Det er den Munk, du ved nok,
som staar ved Arnobroen ved Aftenstid og skriger.

Jacok

Jeg hørte, Far fortalte om nogle unge Piger,
som var af Munke lokket fra Hjemmet sent en Aften.
Hvorhen — det kjender ingen. Men de kom ei tilbage.
Og er du en af den Slags, saa vil jeg bare si dig,
du lokker ikke os to — Rebekka her og mig.

Rebekka

Aa Jacob — jeg er bange. Kom lad os gaa vor Vei.
Kom lad os gaa og gjemme os, saa kommer Far nok snart
Aa, lille Jacob, kom nu. — Kom med, jeg er saa bange.
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FJERDE SCENE

DE FORRIGE. VAGTEN

Vagtens anfører

Hvem kan nu finde Veien i alle disse trange
og mørke Fattigstræder. Halloi der, I Godtfolk!
Bor her en Værtshusholder — Beppo tror jeg, han hedr

Beppo

Jeg staar til Eders Tjeneste

Anføreren

holder et Papir op mod Fakkellyset

Sig frem alt, hvad du ved.
Bor der hos dig en Jøde, som kjøber gamle Sager?

Beppo

Ja. Men gid Fanden slåa ham med Sot og Helvedsplager

Anføreren

ser i Papiret

Og han har nok to Unger — en Unggut og en Pige.

Beppo

Den samme Ramse altid i det uendelige!
Ja, tag dem bare begge og lad os saa faa Fred

Anføreren

Jeg kommer fra hans Høihed. I følger begge med.
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Rebekka

Aa Jacob, lille Jacob — hvad tror du dette er?

Mariang

frem foran Jacob og Rebekka

Jeg siger Eder alle: De Børn blir begge her!

Anføreren

Nei, har man hørt paa Mage! Han ligefrem befaler!
Gaa væk, dit Kryb ! Jeg bringer hans Høiheds eget Bud

Naa ikke værre! Huf jeg tror, jeg nær var bleven vred
Akja — din høie Herre, ham er det let at tjene.
Men det er Feilen, at hans Folk staar gjerne lidt alene,
desuden har de oftest lidt som klikker paa Forstanden.
De galeste, de tjener ham især sorp bare Fanden

Gaa paa, godt Folk!

Mariano

Jeg byder stans !
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Anføreren

Mariano

Tilbage Satans Yngel! Tilbage Helveds Skarer!
Se dette Kors, jeg løfter! Ser I dets dunkle Luer,
som blænder Eders Øine med sælsom Himmelglans?

Se, hvor hans Ansigt lyser! Se hvor det staar og truer.
Og Korset, se paa Korset! Se, det blir blodigt randet.

Mariano

Ved disse dunkle Flammer — jeg siger Jer forbandet
hver Haand, som vorder løftet, hvert Sværd, som drages blankt
hver den, som Herren trodser — i Evighed forbandet!
Og var I end ti tusen — ja hele Helveds Hær!
Pas Jer for Korset, Djævle ! Og kom det ikke nær!

FEMTE SCENE

DE FORRIGE. PIETRO. BIANCA

PIETRO

Hys da, Godtfolk — I skraaler, som havde I Betaling.

Anføreren

Vi kommer, høie Herre, paa Hertugens Befaling
og skulde hente til ham de Jøder, I dér ser.

Saa rend en Dolk i Manden.

Forskjellige Stemmer i Flokken
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PIETRO

Saa tag dem da og gaa din Vei, og skrig saa ikke mer.

Anføreren

Jeg tør nok altid paastaa, at vi er tapre Karer,
og til vor sidste Time vor Hertug vi forsvarer.
— Men Munken her — han sætter os jo formelig i Ban

PIETRO

Men har I ikke Vaaben og er en halv Snes Mand —
og han er svag og forsvarsløs og dertilmed alene.
Saa slige tapre Karer vil Florens' Hersker tjene!
Gaa hjem, læg fra Jer Sverdet, tag paa Jer Kvindeklær,
hvad eller gaa og hæng Jer i de første, bedste Trær.
— Og hvem er du, som trodser, hvad Landets Love byder

Mariano

Jeg er Guds ringe Tjener

PIETRO

Nei, du er en Forbryder,
som hidser Folk imod os, som i dit Vanvid vover
at ville styre Florens. — Forlænge har vi taalt
de dumme Oprørstaler du har staat her og skraalt.
Men nu er det formeget! Nu rinder Bægret over.
Nu faar vi engang vise, hvem der har Ret og Magt

Mariano

Jeg vil ei styre Florens. Det har jeg aldrig sagt.
Men hvad jeg har forbudt Jer, og hvad jeg end forbyder,
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det er, at I vil føie en Voldsdaad til Jer Skam,
da er det, at jeg mig reiser med Myndighed fra ham,
hvis endeløse Vælde selv Himlens Skarer lyder.
Du praier af din Styrke. Du Daare! Tænk da paa:
Korn du med alle Konger i Verden om saa vide,
jeg gaar med alle Kongernes Konge ved min Side —
han, der er som Orkanen, — men I kun visne Stråa.

Pietro

Nu brister snart mit Taalmod ! Til Fængslet! Bind hans Hænder !

Mariano

Men ve dig, arme Daare, den Dag, Guds Taalmod ender.

PIKTRO

Vent til det brænder om dig, da stanser vel dit Skraal.

Mariano

Den Ild, som paa dig venter, har evigt Flammebaal.

Jacob
kaster sig paa Knæ for Bianca

Aa, hjælp os! Naade! Naade! Aa, du maa os forsvare!
Vi har jo intet ondt gjort. Hjælp os i al vor Nød.
Jeg kan jo gaa alene, mig skræmmer ingen Død.
Men lad Rebekka leve! Aa frels Rebekka bare.

Bianca

Men faa ham da afveien.
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Rebekka

Nei, jeg vil ei gaa fra dig.
Aa, Jacob, lille Jacob! Kom, lad os sammen bede

Og naar nu Far snart kommer, hvor såart han da vil græde !
Aa Jacob, lille Jacob! Hvad skal der dog bli af mig!

Jacob
Kys mig, min kjære Søster, og hold mig godt i Haanden.

Mariano

I mine Børn ! Frygt ikke. Selv midt i Dødsensvaanden
jeg beder til Madonna for Eders stakkars Sjæle.
Hvad gjør det, om de ogsaa kan Livet fra Jer stjæle,
naar I engang skal opstaa til Himlens store Fryd.

Pietro

Saa — gaa nu med Jer alle, saa man faar Ørenslyd.
Spar Tungen, Mariano, indtil vi begge kommer
for Florens høie Domstol — og snak saa der dig fri

Mariano

Nei, næste Gang vi mødes blir for en større Dommer.
Da være Gud dig naadig, Pietro de Medici.

De gaar.

SJETTE SCENE
PIETRO. BIANCA

Pietro

Naa — endelig saa gik de. — Det var paa høie Tid.
Men nu har de forstyrret vor vakre Promenade,
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for deres Skrig har mørknet den maanestille Gade
og grumset til min Tanke, som før var blank og blid.
Slig blir hver stille Time skjæmt ud af Hverdagsrammel
af Livets bitre Uro i store Ting som smaa.
Det græmmer mig tildøde, det gjør mig syg og graa,
og ofte kan jeg føle mig saa haabløst træt og gammel.
Ja, ofte har jeg sagt mig, hvad nu jeg siger atter:
Alt er dig ligegyldigt — du elsker jo kun én; —
lad Florens lægges øde indtil den sidste Sten,
du elsker kun en eneste — du elsker kun din Datter.
Og hende ser du neppe, hun gaar sin egen Vei
for hver Dag længer fra dig med sine egne Tanker.
Og kommer du tilbage og træt paa Døren banker.
saa er hun blit en fremmed, som slaar ilaas for dig.
— Som nu iaften, — kjære. — Jeg ser en dunkel Smerte
der ulmer i dit Øie, der gjør din Pande hvid
som Sne i Maaneskinnet, — jeg ser din Kval,din Strid.
Men naar jeg angstfult spør' dig, forhærder du dit Hjerte.

BIANCA

Du maa ei spørge mere. Jeg kan jo intet si'.
Kanhænde engang siden. Kanhænde ingensinde.
Hvert Menneske faar famle sig sin Livsvei frem iblinde,
men hver faar gaa alene, og Hjælp kan ingen gi'.

PIETRO

Slig maa du ikke tænke. Nei, ved du, hvad er Tingen?
Det er, at du har været saa ensom mange Aar;
— Sangen om Florens.5



66

men naar jeg gir dig Haanden og altid med dig gaar
saa maa jeg kunne trøste dig —

Bianca

Du ikke heller. Ingen
Det har da Livet lært mig: For hver en Sorg, der kom,
for hvert et Haab, som blegner, for hver en nyfødt Smerte,
da dør der noget af dit Liv paa Bunden af dit Hjerte.
Ja, Ilden slukner langsomt, og angst vi ser os om,
men efterhvert som Hjertet dør, blir alt omkring os øde,
og naar saa Døden kommer, er vi forlængst alt døde.

PIETRO

Men kjære lille Pige. Tilgiv jeg smiler lidt.
Naar man er tyve Aar som du, er man alt træt af Færden
igjennem Livets Usselhed og al den grumme Verden,
man synes, at ens Hjerte er ganske sønderslidt. —
Slig gaar der, lad os si et Aar — kanhænde der gaar to.
Saa rinder der paany en Vaar, og alt det svundne glemmes,
da blir dit Hjerte som en Luth, der atter lystig stemmes
og nynner Bryllupsdanse — de klinger, kan du tro!

— Og saa at si', aa kjære! at Livet alt er slut!

Bianca

Nei, først saa sker der noget. Men hvadr Ja, den, som vidste!
Og siden — tænd da Faklerne og stil dem om min Kiste.
— Men jeg er ingen Strengeleg og ingen lystig Luth,
som du kan stemme høit og lavt alt efter Døgnets Tider.
Nei, naar jeg lytter i mig selv, da hører jeg en vældig Brus,
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et Syd af Blod, et Skrig paa Hevn ! — Ensformig stor som Havets
Sus,

naar det gaar mørkt af Høstens Storm, og det mod Natten lider.

Pietro

Aa, tænk da Ikke mer paa sligt; — nu snakker vi om andre Ting
som Kamerater, du og jeg — som gamle gode Venner.
Se, Maanen skinner fuld og klar, og alle Stjerner brænder,
og rundt om Maanen staar en Ring; — en gylden Ring — en

Bryllupsring

Bianca

Den sælsomt gyldne Ring — hvad ondt mon den betyder?

Pietro

Nei, den betyder tværtimod, at jeg ved om en Adelsmand
saa tapper og saa ung og smuk, som du i Florens finde kan.
Sit Liv han lægger for din Fod. Sit Hjerte han dig byder.
Du spør mig ikke? Tier stil? Vil ikke vide, hvem han er.

Bianca

Jeg vil ei vide det
Pietro

Men vent, til jeg faar talt mig færdig.
Som jeg har sagt: Saa vakker Mand du aldrig mere faar at se.
En munter og alvorlig Mand, saa sund som Fjeldets Furutræ
og af saa godt et Blod, at han maa kaldes for os værdig.
— Og dertil rig. Hans Formue er en af Florens' største.
Hans Hus paa Torvet — tro du mig — er som en Konges Slot.
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Ak, hvis du skjænker ham din Haand, faar vi det atter godt,
da blir vor Stilling atter som det sømmer sig de første.

Bianca
ser paa ham, haanligt

Du taler dig jo ganske varm. Det gjør rent godt at høre

Pietro

Ja, jeg forstaar dit spodske Smil. Velan, det er, som du nu tror.
For mig det gjælder Liv og Død — ! Nu ved du det med rene Ord.
Træf nu dit Valg. Gaar det mig mod, har jeg kun ét at gjøre.

Bianca

Hold op! Jeg vil ei høre mer! Du piner mig til ingen Gavn.

Pietro

Jeg er en Mand i Angst og Nød! — Alt har jeg tabt, jeg Daare,
og bare én kan redde mig: Antonio de Fiore.

Bianca

Antonio! — — Hvad sagde du ! Hvad var det for et
Navn ?

Pietro

Ham er det, ja! Javist, mit Barn! Nu ser jeg, at du skjælver,
og du blir langsomt ganske bleg. Haha! Og du som netop stod
og sa', at intet lokked det unge sterke Blod!
Nu er det som den nye Vaar sin Himmel om dig hvælver.

Bianca
Ham er det?
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PIETRO

Ja, ham er det. Nu maa du være glad
Du faar en herlig Brudgom, jeg slipper for at traske
som Stymper rundt i Byen med ydmyg Tiggertaske,
hvad eller for at stikke mig iaften i mit Bad.

Bianca

Men hånt Er han da villig? Og har han selv faat raader

Pietro

Et Spørgsmaal af en Medici!
Vis mig den Mand i Landet.

Madonna, lad mig le!
aa, lad mig ham da se,

som ikke blev rent ellevild for saadan udsøgt Naade.
— Jeg snakked med hans Far derom forleden Dag engang.
Aa, hellige Sankt Peder! Han straalede af Lykke!
Tænk, Slægtning af en Medici! Tænk, dig at kunne trykke
hans Høihed til sit Hjerte — hvor det gir Ry og Rang! —
—- Saa spør' du om Antonio — ak Gud! mit Hoved stræver
men jeg maa bare le igjen af dette dumme Snak.
— Kanske de er for gode for os, det Kræmmerpak — —

Bianca

Han tar mig ei til Hustru, saalænge som han lever.

Pietro
ironisk

Nei, saa det gjør han ikke. Det var da interessant.
Kanske du selv har spurgt ham og faaet nei tilbage
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BIANCA

Ja Far. Ja jeg har spurgt ham. Har bedt ham om at tåge
mig til sin Hustru. Bedt ham. Og tryglet — det er sandt!
Har slæbt mig som den usleste med ydmygt strakte Hænder —
jeg, jeg — din Datter var det. En Medici! Jeg, Far!
Jeg er det, som har tryglet, men kun faat Nei til Svar.
Kanske du nu forstaar mig, hvor Skammen, Skammen brænder.

PIETRO

Du raser, kjære Bianca. Min Gud, hvad er der hændt dig

BIANCA

Hvad der er' hændt mig, spør' dur En Drøm, en Kval, et
et Raseri af blodrød Sol, — alt vildt, vidunderligt.
Og nu — nu har mit Hjerte til en Askehob forbrændt sig

Digt,

PIETRO

Jeg tør ei høre mere!
Bianca

Jo, jo — alt skal du høre.
Jeg elskede Antonio. Han vakte mig til Kvinde.
Jeg jubler det om Verden ud: Jeg var hans Elskerinde.

PIETRO

Ti! Ellers ved jeg ikke, hvad selv jeg nu kan gjøre!

Bianca

Jeg var hans Elskerinde. Det er, som han har født mig.
Jeg gav mig ham — og han gav mig al Verdens sterke Glæder
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og jeg har levet tusen Liv, og tusen Evigheder.
Jeg var hans Elskerinde. Ve mig, han har forstødt mig!

Pietro

Pas dig, fordømte Tøite. Selv om du er min Datter,
jeg dræber dig —

Bianca

Ja, dræb mig. Jeg ber dig jo derom
Og kalder du mig Tøite, tar jeg imod din Dom.
Jeg staar som ved en Afgrund, hvis Dyb jeg ikke fatter. -
Dengang, da han mig elsked, var Livet som en Pragt, .
der skinned mygt med Silkeglans om mine glatte Lemmer
Nu, da han har forladt mig, hvert Minde mig forgræmmer.
og Livet paa mig klæber som en ækkel, skidden Dragt.
Aa, tag den bare fra mig ! Jeg væmmes ved at kjende,
at til min sidste Time blir jeg den aldrig fri —

Men først maa vi ha Hevn, vi to, Pietro de Medici!

Pietro
Hevn, siger du

Bianca

Og Hevnen, lad den bli sterk og snar.
Jeg elsked ham, han eied mig, det faar Alvelden vide,
han traf en Tøs fra Landet og sparked mig tilside; —
slig smiles der i Krogene. Det Smil maa dræbes, Far.

Pietro

Aa, Skjændsel over Skjændsel! Det er som om der brød
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en Brænding om mit Hoved, saa jeg blir syg og svimmel.
— Men Hevnen skal du faa. Ved Gud og ved hans Himmel:
Antonio de Fiore —du er dømt! Du er alt død.

SYVENDE SCENE
DE FORRIGE. ALESSANDRO

Alessandro

ustø ud fra Beppos Hus

Naa, min Helgen — du den nye — Ja, hvad er det nu, du hedder?
Aa, du ved nok, hvem jeg mener, — tro, hvor er vi to nu henne?
Vis mig, hvad du kan og følg mig strax paa Timen hjem i Seng.

Bianca

Far — der er Antonios Tjener — han, den Mand, som staar derborte.

Pietro

Da har selve Skjæbnen sendt ham netop nu i mine Hænder.

Alessandro

Hvem er det, som staar og glor der? — Det er Maanen
Mutter Luna!

Se hun smiler rent forelsket ned til mig, 'det gamle Kvindfolk.
Aa, jeg føler mig saa mægtig, og mit svære Hoved gløder,
som var det Planeten Tellus, fyldt med Ild og glorød Lava.
Hu, det lyser rundtomkring mig! Ja, minsandt har jeg faat Glorie,
som dengang jeg var i Frankrig, da mit Hode tit om Natten
lyste som en Vægterlygte, saa Folk skjønte, jeg var Helgen.
Beppo, Beppo, kom og se det! Jeg har faat igjen min Glorie!



73

Og saa kan jeg flyve, Beppo. — Kom, saa skal du se mig flyve
gjennem Luften som en Engel. — Hei, hvor er du henne, Beppo?
Nei, han er her saamænd ikke. Bare Luna staar deroppe,
det forlibte Fruentimmer, med sit Hoved sødt paa Skakke.

PIETRO
hen til ham

Naa, min Ven! Staar du alene her og snakker Vers til Maanen?

Alessandro

Vistnok er jeg halvt en Dæmon, men jeg taler endnu Prosa.

PIETRO

Mandigt talt — ; af Jorden er vi, og til Jord skal vi snart blive;
og mens vi paa Jorden vandrer, lad os holde os til Jorden.
Sig mig nu, min Ven, hvem er du?

Alessandro

For et Spørgsmaal! Ved I ikke,
at jeg heder Alessandro, kaldet Alessandro Bumbo,
den berømte Alessandro — han med Glorien om Hodet,
han, der jog — alene — femti, han, der alt som fjortenaarig
gik i Tvekamp med en Løve, brød den ned og kvalte Bæstet.
Høist mærkværdigt, Eders Høihed, at I endnu ikke kjender
en Soldat, som er en Dæmon, en Soldat som Alessandro.

PIETRO

Aa, jeg kjender dig jo, Bumbo. Jeg ved endog, at du tjener
hos den ædle Hr. Antonio. Ja, det er en fornem Herre,
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ret en Herre for en Dæmon, der har Glorie om Hodet.
Ikke sandt? Du er fornøietr Og du elsker ham vel høitr

Alessandro

Læg en Tigerkat i Lænker, sæt den ind bag Bolt og Stænger,
spørg den, om den er fornøiet. — Og den kan ialfald brøle,
den kan glæfse, den kan slide som en Djævel i sin Lænke.
Men jeg spør' Jer, Eders Høihed: Hvad vil I, at jeg skal gjøre,
naar min Herre streifer ensom rundt paa Landet efter Kvindfolk,
som der ei var nok i Florens. — Og sligt byr han Alessandro,
jeg, der trænger Blod og Slagsmaal, som jeg trænger Mad og Drikke
aa, Madonna! Jeg skal ligge doven her og slaas med Lopper.

Pietro

Ja oprigtig talt, jeg synes dette høres uretfærdigt
handlet mod en tapper Kriger, som jeg sikkert tror, du er.
Strax jeg saa dig nu fornylig staa der bred i Maaneskinnet,
lagde jeg strax Mærke til dig, og jeg tænkte: For et Mandfolk
som en Herkules paa Jorden! Den der fik en saadan Kriger
til at tjene i sin Livvagt!

Alessandro

Og jeg siger Eders Høihed
Gjør I det, da har I ikke denne Dag forgjæves levet.
I har bare at befale — ingenting mit Mod kan stanse
Slotte feier jeg tilside — sparker med min Rytterstøvle
Graastensmure overende — raser, myrder, masakrerer,
og ber I mig hente Kalken dybt i Domens Krypt forvaret,
ha! jeg gjør det, om saa Præster tænder Helved paa min Vei.
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PIETRO

Vel. Saa er det altsaa aftalt. Her gir jeg dig Fæstepenge.
Gaa strax til min Livvagt, meld dig. Siden skal vi to i Enrum
lægge store Planer sammen. Skynd dig nu! Før Solen rinder
skal du vise, hvad du kan. Og er du kun halvt saa tapper,
halvt saa kløgtig, som du siger, gir jeg dig en stor Belønning.

Pietro og Bianca gaar.

OTTENDE SCENE

ALESSANDRO alene. Siden BEPPO

Alessandro

Hvad har jeg altid sagt dig, din Fæhund Alessandro:
Hvis du ei var beskeden, hvis selv du bare vidste,
hvad du, din dumme Kjæltring, er for et sælsomt Væsen
Dit drukne Svinebæst! Din tykke Svineblære,
som staar dig selv iveien med din Sagtmodighed.
Hvis ei jeg var mig selv, slog jeg mig selv ihjel.
For ingen har mig skadet som denne svære Skalle,
der ikke kan begribe, paa hvem det er, den sidder.
Beppo, din Bondelømmel ! Rap dig af Dynen, Beppo,
frem med den bedste Drue, med Keiser-Konge-Vinen.

Beppo

Gaa heller hjem og læg dig. Fuld er du som en Flodhest.

Alessandro

Tag vare paa din Tunge, hvis du vil den beholde,
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hvis ikke du vil hænges i Domens store Kuppel.
Jeg kommanderer, ser du, hans Høiheds egen Livvagt,
se Gulddukater drysser som Stjerner paa min Vei.
Kom frem med Kongevinen, kredens mig saa mit Bæger.

Beppo

Nu gaar han fra Forstanden! Jeg skal kredense Bægret
for ham, den fede Storsnud, som var han selve Paven.

Alessandro

Ja, Paven lar en Adelsmand kredense Bægret for sig,
at han kan se der ikke er blandet Gift i Drikken.
Slig lar jeg dig, din Kræmmersvend, din Bondetamp fra Landet
kredense for en Kriger, en ægte Florentiner.

Beppo

Jeg er selv Florentiner og vel saa god som du.

Alessandro

Du er en Slave, Beppo. — Men jeg — jeg er en Dæmon,
hans Høiheds Livvagts Fører — hans Høiheds gode Ven.
Kanhænde jeg vil gjøre hans Datter til min Kone,
da skal du langsomt steges i Fedtet af dig selv
og ædes op af Jøder og Gadens skidne Hunde.

Beppo

Pas dig! Derhenne ser jeg din Herre hastig komme.
Godnat, Hr. Florentiner. Nu faar du din Bekomst.
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NIENDE SCENE

ALESSANDRO. ANTONIO

Antonio

Ja, jeg tænkte, at du sad her paa et Værtshus sent paa Natten,
mens mit Hus er übevogtet og min Havedør staar aaben.
Saadan tjener du mig altsaa. — Men saa reis dig da, din Slubbert
naar din Herre taler til dig. — Vi maa strax afsted fra Florens.

Alessandro

Hør en Ting, min gode Herre. I er ung og übesindig.
Aldrig har I høit nok skattet slig en Mand som Alessandro.
Nei, I reiser ud paa Landet, render om paa Bondebygden
for at finde Fruentimmer, som de ei var bedst i Florens.

Antonio

Vil du tie ganske stille. — Tvi! du er jo ganske drukken,
og du stinker som en Vindunk. Reis dig, siger jeg, og følg mig

Alessandro

I forglemmer nok, I taler til den store Alessandro,
som er værdig til at være Fører for en Konges Livvagt.
Sandt nok — jeg har engang været i Jer Tjeneste, min Herre,
men den Tid forlængst er over; og nu tjener jeg en anden.

Antonio

Saa du tjener nu en anden? Og hvem er din nye Herre?
Hm. Javist. Her stikker trolig nogle Kjæltringstreger under.

Gaa din Vei, gemene Judas. Gaa, forraad din egen Herre,
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Sælg dig, Hund, for nogle Slanter til den Usling, som ei vover
møde mig med blanke Vaaben, men maa kjøbe en Forræder.
Gaa og sælg dig, Hund. Men pas dig, næste Gang, naar vi to mødes.

ALESSANDRO

I har vovet mig fornærme. Ja, det gjør mig ondt for Eder.
Thi den Mand, som mig fornærmer, han har dømt sig selv til Døden,
han kan bede strax en Skriver sætte op sit Testamente.
Gaa til Skriftemaal, Antonio! Skynd Jer, faa den sidste Olje.
Thi min Hevn — den rammer hurtigt, som den rammer dybt og

sikkert.
Han gaar.

TIENDE SCENE

ANTONIO. Siden VERONICA og LORENZO

Antonio
alene

Den Forræder — ! Og saa høre roligt paa hans drukne Tale
og ei kunne rende Klingen dybt igjennem Flæsket paa ham,
som en gjødet Gris, man slagter — Nei, vær rolig — ganske rolig
Var den fede Slyngel slagtet, vilde han ha' hylet, hylet,
vækket hver en Sjæl i Florens. — Og her maa slet intet høres,
intet som kan bringe Uro. Her er ikke trygt iaften.
Det er som om Mørket lever, og som Maaneskinnet hvisker,
som der sniger mørkt maskerte Mænd i Gadens dybe Skygger.
Hys! Der rørte nogen paa sig. Se derborte kommer nogen.
Stans! Hvem der!
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Veronica

Kun os, Antonio.

Antonio

Det var godt, du kom, min Elskte. Jeg har ængstet mig saa for dig
jeg, som ofte før saa Døden smilende ind i hans Ansigt,
se, jeg staar her bleg og skjælver for dit Liv, du Dyrebare.
Men nu ser jeg dig da atter, dine Øine og din Pande,
°g J eg stryger dine Lokker, og jeg føler, du er nær mig.
Denne Angst og denne Jubel! Denne Kval og denne Lykke!
Men nu føler jeg mig styrket ! Ingen kan mig overvinde,
vrimled Byen end af Fiender, slog jeg mig dog tværs igjennem.

Veronica

Begge dine Øine brænder — noget maa der være hændt dig.

Antonio

Alt og alle er imod mig. Jeg forlod min Far i Vrede. —
Jeg har trodset hans Befaling — han forbanded mig til Afsked.
Og naar Pietro faar at vide, at jeg støder om hans Planer,
vil hans blanke Had mig finde, hvor jeg skjuler mig i Florens.
Selv min Tjener har forraadt mig — er vel kjøbt af mine Fiender.
Han har truet mig med Døden. Had og Svig paa alle Kanter.
Men jeg har Jer to tilbage. Du min Ven og du min Elskte.
Og hvad gjør saa alt det andet? Hvad begjærer jeg da mere?
Aa, Lorenzo, du min Broder — du min bedste Ven i Verden,
som staar trofast ved min Side, nu da alle mig forraader.
Men har du ei nu forladt mig, da kan Døden os kun skille —
— Hvor dit Ansigt er alvorligt, og saa hvidt som Maaneskinnet.
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Intet Ord du siger til mig, — men jeg ser paa dine Øine,
at de er urokkelige — Saa Farvel, til vi snart mødes.
Gud velsigne Eder begge! —

Til Lorenzo.
Før Veronica til Torvet

der jeg venter Jer med Heste og saa gaar det som en Stormvind
ud af Byen, — ud i Verden, — ud til Lykken og til Livet.

Han gaar.

ELLEVTE SCENE

VERONICA. LORENZO

Veronica

Hvorfor rører du dig ikke r — Hvorfor vender du dit Hoved,
som i Vrede bortifra mig? — Hvorfor snakker du slet ikke?
Hør da paa mig! — Snak, Lorenzo! Jeg tror jeg blir gal af Rædsel
over denne Taushed om mig — Natten, du — og Maaneskinnet,
som var alt og alle lammet af den samme sløve Kval.

Lorenzo

Hørte du ei, hvad han sagde: Du min bedste Ven i Verden,
som staar trofast ved min Side, nu da alle mig forraader.
Husker du, da han det sagde? Aa, at jeg da ikke kasted
mig paa Jorden for hans Fødder, at jeg ikke bare hulked:
Sig det ikke! Sig det ikke! Stød mig fra dig som en Uren!
Ingen har som mig du troet — ingen har som jeg dig sveget.
Dine Fiender kunde røve kun din Rigdom, kun dit Liv.
Men din bedste Ven i Verden — mens han skulde vaage over
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den, der er dig Livets Lykke, tog han hende, stjal han hende
Skjønner du, Veronica. Skjønner du, at alle Tanker
lammes af en iskold Rædsel, naar jeg ser dig staa der for mig,
og jeg ved, at jeg dig elsker over alle Maal og Maader,
at jeg eied dig og længes med et Vilddyrs hæse Blodtørst
efter atter dig at eie i uendelige Favntag.
Og saa hører jeg ham sige: Du min bedste Ven i Verden,
som staar trofast ved min Side, nu da alle mig forraader.

Veronica

Ingenting du tog, Lorenzo, alting gav jeg dig jo, kjære —
gav jeg dig med fulde Hænder — gav dig Legemet og Sjælen.
For jeg elsker dig, Lorenzo. Og saa ved jeg ikke mere.
Husker ikke, frygter ikke — bare ler mod hele Livet,
nu jeg ved, at du mig elsker og har følt din vilde Længsel
tænde Flammer, røde Flammer i mit Blod, som før var stilt.
Aa, jeg synes, alt er deiligt, alt er klart og ligetil.
Hvad har vi med alle andre ? Vi to elsker jo hinanden
og vi elsker ingen anden. Det er bare os to, kjære.
Du og jeg paa Jorderig.

Lorenzo

Du og jeg — ! Hvor sødt det klinger, hemmeligt og fuldt af Ynde
som det smiltes frem bag saligt sænkte, saligt trætte Oienlaag.
Du og jeg i hele Verden — ! Det er som to glade Fugle,
to smaa ganske hvide Fugle, som er skjult i Sivet etsteds
udpaa Salighedens Øer ved det solblaa Hav en Morgen.

Veronica

Nei, her er ei Tid at drømme. Vi maa handle nu, Lorenzo
6 — Sangen om Florens.
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Husk, nu staar han snart paa Torvet, og da er det alt forbi.
Derfor — lad os strax forsvinde, som om Jorden selv har slugt os
til Livorno — helt til Havet — over Havet med kanhænde —
saa at ingen kan faa vide, at vi lever her paa Jorden.
— Det vil være bedst for alle. — Han vil tro, at vi er dræbte,
han vil sørge såart og længe, han vil græde over begge.
Men tilsidst vil Saaret læges af et skjønt og stille Vemod.

LORENZO

Aa, jeg lytter til din Tale, til din søde, kloge Tale
med den samme Fryd og Glæde, med den samme Frygt og Bæven
som den første Mand har lyttet til den første Kvindes Tale,
dengang, da hun bød ham spise af den Frugt, som hang paa Træet
gyldentung og underdeilig hist i Paradisets Have.

Veronica

Kan du huske, at han sa' os: Hele Florens er imod mig,
og det er mit Liv, det gjælder. Husker du, han sa' det til os
— Og saa er det hele min Skyld — : at han nu for Livet flygter
at hans Far har ham forbandet, og at alle vil ham dræbe —
alt fordi han mig har truffet, og fordi han elsker mig.
Derfor frelser jeg ham ogsaa, hvis jeg nu forsvinder stille.
Det er ingen Synd, Lorenzo, og Bedraget er uskyldigt,
for vi elsker jo hinanden, ja, jeg elsker dig, Lorenzo,
kan ei være dig foruden, og jeg vil ei bli en andens.

Lorenzo

Men jeg stod jo her og loved — og min Ed kan ikke brydes
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Veronica

Aa, din Ed! Du har jo brudt den! Den kan aldrig gjenoprettes.
Har du kanske ikke eiet mig foruden Maal og Grænser?
Kjender du ei nu mit Legem, eier det til sidste Fiber,
mine Længsler, mine Tanker, alt som lever i min Sjæl?
Kan du gi' alt det tilbager — Om du vilde tusen Gange,
aa, du kunde det dog ikke, for det var jo mig, som gav det,
gav dig det med Tak og Jubel, og jeg tar det ei tilbage!
Tag det atter tusen Gange — du skal ha' det, ingen anden,
din er jeg for Evigheden, og om du mig fra dig støder,
binder jeg dig i mit Favntag, knytter dig tæt i mit Håar,
lænker jeg dig fast med Kjærtegn, kysser ømt dig paa dit Hjerte,
saa du aldrig slipper fra mig, Elskede, i Liv og Død.

LORENZO

Tal ei til mig —aa Madonna ! Hjælp mig i den Kamp, jeg strider.
Jeg har lovet ham at komme, jeg har svoret høit og helligt.
Se jeg kommer! Se jeg kommer! Jesus Christus — giv mig Styrke!

River hende med sig.

Veronica

Aa Lorenzo! Ser du ikke, det blir Døden for os alle!
Begge ud.

TOLVTE SCENE

ISMAEL. Siden BEPPO

ISMAEL

Alt de tog — alt hvad jeg eied. Brød sig ind i alle Gjemmer,
grafsed med de frække Næver over alle mine Skatte,
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øste Guld i store Poser, knækked Ringe, knuste Smykker,
saa de ædle Stene dryssed blinkende henover Gulvet.
Disse mine stakkars Øine, som blev pinte til at se det,
hvordan disse Aadselgribbe brød sig ind med blanke Vaaben,
raned alt, hvad jeg har samlet, mine stille Timers Lykke,
alt hvad jeg har drømt og haabet for den Tid, der skulde komme
langt herfra i Fred og Lykke sammen med de arme Børn.
— Alt forødt, hvert Haab henveiret — atter staar jeg her i Pjalter,
tyve Somres Savn og Arbeid i en stakket Time spildt.
Aa Rebekka, lille Jacob! Hvordan skal jeg faa fortalt det!

Beppo

Naa, Far Ismael. Velkommen. Ja jeg hørte jo din Stemme,
og saa maatte jeg af Dynen, for at se, hvordan du har det.
Hvad? Du er saa mørk tilmode? Staa nu stille, lad mig høre!
Som du gaar der rundt og mumler, ligner du minsandt en Varulv,
saa man kunde bli rent bange, hvis man traf dig her alene.

Ismael

raaber op til Vinduet

Kom Rebekka, lille Jacob. Saml isammen Eders Filler,
bind dem til en Bylt paa Armen. Andet eier I ei mere.

Beppo

Hvad? — Jeg synes, at de tier? Dine Unger svarer ikke,
kommer ikke nedad Trappen springende som de jo pleier.

Ismael

Hvad er dette? Døren aaben? — Der er ingen mer derinde.
Begge Sengene staar tomme — nu, ved Nattens sene Tider.
Hvad er hændt? Hvem har her været? Aa, hvor er de, mine Børn?
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Beppo

Ja, det kan jeg sagtens si dig, høist ærværdige Apostel.
Tænk dig, dine søde Unger — de er komne høit til Hæder.

ISMAEL

Aa, jeg ber dig, pm mig ikke. — Hvorfor smiler du fornøiet?
Hvor dit onde Smil mig skræmmer. Hvad er hændt dem? Svar

mig! Svar mig!
Beppo

Som jeg sa' dig: dine Unger, de er endt i megen Storhed.
Vil du tro, at selv hans Høihed fundet har i dem Behag.

Ismael

Hvad er dette? — Har hans Høihed! — er du drukken eller gal?

Beppo

Ved Madonna! Det er Sandhed. Vil du tro, hans Høiheds Livvagt
har bevist dit Hus den Ære at besøge dig iaften
og ledsage dine Unger lige til hans Høiheds Dør.

Ismael

Og hvad skal de? — Og hvad vil han? — Aa, Jehovah, staa mig bi !

Beppo

Jo — hans Livvagts Fører hvisked det til mig dengang de gik. —
Se, hans Høihed er lidt gammel, og hans Blod er lidt for trægt.
Rent ud sagt: det trænger svare til at bli fornyet, ser du.
Og mærkværdig nok: der trænges akkurat saa stor en Blodstrøm,
som der findes i to friske Jødeungers fyldte Aarer.

Ismael skriger og falder overende:
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Nei, — det ventede du ikke. Ja — vist blir du overvældet,
og nu kan du tro, de skriger! Hei, det er, som jeg det hører!
Ja, Godnat! Det har minsandten været en velsignet Dag.

Gaar ind.

ISMAEL

Aa, Jehova! Aa, hvorlænge skal din grumme Vrede vare.
Du har knækket mine Ribben, du har fiænget Kjødet af mig,
saa at Hudens tørre Trevler hænger ved de hede Knokler.
Har din Hæl forlængst ei knust mig som en giftig Orm i Støvet,
har ei dine Slanger kvalt mig med sit sorte, seige Slim?
Har du ikke skjænkt mig Malurt, saa min Sjæl er ganske drukken,
saa at Hjerteblodet flyder eddergrønt i mine Aarer?
Hvorfor aabned du "min Moders Liv, at hun mig engang fødte?
Herre Zebaoth, jeg raaber til dig fra den sidste Afgrund.

Reiser sig — ser Crucifixet — truende mod det :

Du, som hænger der paa Korset, du hvem de som Guddom dyrker,
du, som engang døde for dem, for at sone deres Synder:
Se dog ned, der du nu hænger! Var de værdige din Pinsel?
Havde de fortjent din Smerte og din store Kjærlighed?
Hvis du er Guds Søn, da reis dig, og riv Hænderne fra Træet,
saa dets sorte Arme springer med et Brag i tusen Splinter.
Slid fra Naglen dine Fødder, træd paa Jorden, saa den bæver,
ryk det op, dit Kors, med Rode, bryd dets Ved i Spaan og Splinter,
gaa som Storm henover Verden, lad din Vredes Brøl de høre,
lad din Vældes Flamme bruse over denne faldne Slægt !

Brister pludselig overende med Hænderne for Ørene:

Aa, jeg hører, hvor de skriger! Aa, de raaber paa mit Navn.
Og jeg ser > hvor Blodet springer lyserødt fra deres Aarer —
Aa, de skriger —Aa Rebekka, lille Jacob ! Mine Børn ! Aa, mine Børn !

Tæppet falder.



TREDIE AKT

Paa Antonios Villa i Fjeldene ovenfor Florens. Aften.

FØRSTE SCENE

Antonio
taler ud paa Terrassen

Ja, vent lidt paa Terrassen og se paa Maaneglansen,
der ligger som et Eventyr henover Arnodalen,
Jeg fletter af de hvideste Orangeblomster Kransen
og tænder Lys og Fakler til Bryllupsfest i Salen.

Gaar omkring, tænder Lys og ordner:
Ja, hun skal stanse gysende, naar stille ind hun træder
og blændes brat af Lysene, som høitidstændte staar
rundt Væggene og Hvælvene og skinner allesteder, -
da vil hun stanse skjælvende af Lykke og af Vaar.
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Og alle Blomster svulmende af Rødme og af Sommer
og alle Blomster ulmende af Sødme og af Sol
skal skinne dig imøde, naar du til Festen kommer,
og allerrigest gløde omkring din Brudestol.

Og Vin, som gylden skummer, og Vin, som perler rød,
skal staa i Sølverkummer, skal i vort Bæger flømme,
og Vinens Duft og Blomsters Duft skal blandes, krydret
og vugges gjennem Salens Luft i sagtelige Strømme

.sød

Orangerne de hvideste i Krans jeg til dig binder
og tænker alt det blideste, som jeg i Hjertet har.
Den Blomst for dine Hænder og den for dine Kinder,
og disse to smaa Venner er for dit Øiepar.

Men denne vil jeg stille til mine Læber trykke,
aa, give Gud, den vilde gi hende Smil og Fred.
Og denne skjønne sidste er for al Livets Lykke,
al Deilighed jeg vidste, al Deilighed jeg ved.

Hen og kalder paa dem :

Saa, nu er alt iorden; — nu kan I komme, kjære.
Kom, drik et Festens Bæger for Sorgen, som forsvandt
for Dagen, som gik under — velsignet skal den være,
fordi det denne Dag var, da Lykken selv vi vandt.
— Men hvorfor dråk I ikke? I er saa underlige
Du er saa bleg, Veronica — saa bleg og saa forstemt.
Kanhænde det er Faren, som du, min tapre Pige,
tror endnu svæver nærved og ikke kan faa glemt?

Men vær du bare rolig. Nu gaar jeg rundt og stænger
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med Bolter og med Slaaer og sætter Vagten ud.
— Saa tændes atter Smilet — saa ængstes du ei længer.
Saa skal vor Fest begynde du min Ven og du min Brud.

Gaar.

ANDEN SCENE
VERONICA. LORENZO

Veronica

Aa, Lorenzo! Aa, Lorenzo! Hvorfor gjorde du dog dette?

LORENZO

For jeg kunde ikke andet. For der var en mægtig Vilje,
der var større end min egen, der var stor som Gud og Skjæbnen,
saa jeg maatte, maatte lyde. Aa, jeg kunde ikke andet!

Veronica

Det var galt af dig, Lorenzo! Det var galt af dig, Lorenzo.

Lorenzo

Ja. Kanhænde. Intet ved jeg; ingenting forstaar jeg mere,
uden at nu slutter Livet, naar din Bryllupsfest begynder.
Se, hvor Vinen staar og perler, se hvor alle Fakler skinner.
Og saa maa jeg gaa ifra dig. Og saa er der ikke mere.

Veronica

Gaar du — r Nu? — Lar du mig ene — her — i denne Ræd-
selsstund?
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LORENZO

En maa her iaften vige, for her er kun Plads for to.

Veronica

Og hvor vil du gjøre af dig? Hvor vil du gaa hen, Lorenzo?

LORENZO

Jeg gaar paa den store Reise. Etsteds ud i Evigheden.

Veronica

Did skal du ei gaa alene. Jeg gaar med dig paa din Reise:

Lorenzo

Du, Veronica? Gaa med mig — ? Nei, jeg maa nok gaa alene.

Veronica

Men hvor skal jeg gjøre af mig? Aa, hvad vil du, jeg skal gjøre
Nylig bønfaldt jeg dig flygte med mig langt afsted til Livet; —
alle Døre stod os aabne, — men du stængte selv dem alle.
Og nu staar vi her i Mørket, og nu vil du mig forlade.

Lorenzo

Intet andet var at vælge. Ikke dengang. Ikke nu.

Veronica

Daarligt håndlede du dengang. Daarligt taler du og nu.
Dengang bønfaldt jeg om Livet. Men nu ber jeg ikke mere;
nu forlanger jeg at følges med dig, naar du gaar i Døden.

Lorenzo

Naar du stod der yderst ude — tro du mig: du turde ikke.
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Veronica

Men forstaar du da slet ikke, at for mig er intet mere,
naar jeg ikke længer har dig, — og at ingen Veie fører
ifra dig til nogen anden. Hører du — der findes ikke!
Hvorfor kan du ikke tro mig? Hvorfor hjælper du mig ikke?
Hvorfor skal jeg staa og trygle? Er din Elskov da saa lunken,
at du flygter, skjønt du ser mig skjælve for en andens Favntag?
Hvorfor blinker ikke Sværdet rasende i dine Hænder,
naar en anden vover nærme sig til hende, som du elsker?
Mand! Forsvar mig! Kræv mig! Dræb mig! Ryst da af dig

denne Svaghed,
som ei raned Livet dengang, som ei nu tør gi' mig Døden.

LORENZO

Ja, forhaan mig og foragt mig! Aa, du har jo Ret, min Elskte!
Kun den sterke Mand, der vover rane Lykken fra en anden,
kun den Mand fortjener Livet. Men den ængstelige Svaghed,
som forlader alt og flygter, den har Livet ikke Brug for.

Veronica

Denne ængstelige Svaghed — som jeg netop elsker hos dig,
dette, at jeg altid føler, at du altid trænger til mig.
Du med dit forskræmte Alvor og dit bløde Sinds Forsagthed.
Aa, jeg kysser ømt til Afsked dine trætte Barneøine,
som de stirrer ganske raadløst, ganske hjælpeløst fremfor sig.
Du min Ven! Tænk, at du kunde tænke dig at gaa alene
uden mig — den store tunge Gang udover Livets Grænser.
Du min Ven ! Aa, at du tænkte, at jeg kunde bli tilbage
som en andens, jeg, der bare din kan være, din, Lorenzo.
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Du min Ven! Ræk mig nu Haanden. Aldrig, aldrig har jeg gaaet
mere tryg og glad, min Elskte, end jeg gaar i denne Stund.

LORENZO

Disse Ord — de gjør mig svimmel — er som sterke kjære Hænder,
og de tar mig stille med sig — med sig ud i Evigheden.

Veronica
hen mod Terrassen

Ser du Stjernerne deroppe. — Slige store vilde Stjerner
var der over al vor Elskov — en vanvittig Stjernehimmel.
Og nu skal vi sammen svæve i et sidste saligt Favntag
ud i Mørket, Dybet, Døden, — op mod Stjernerne, Lorenzo.

TREDIE SCENE
ANTONIO. LORENZO. VERONICA

Antonio

Nu er alt for Natten rede. Vagten staar ved Vindebroen
og ved Udkigstaarnets Glugger. Og de store Hyrdehunde
lusker lydløst om i Haven, vender nu og da mod Vinden
sine sorte, vaade Snuder, veirer længe, mens de løfter
lidt paa sine brede Øren. — Men alt er kun Fred og Stilhed.
Se, fra dette lille Vindu kan vi endnu øine Florens
med dets Vægterlys ved Porten. Nu og da et sagte Vindpust
fører langveisfra en dunkel, mumlende ensformig Lyd.
Det er gamle Fader Arno, som i Natten gaar og synger,
men en Gang imellem stanser for at speile Himlens Stjerner.
Aa, hvor det er lydt iaften. Jeg kan høre Hunde bjæfife
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paa den anden Side Dalen. Jeg kan høre Vagten snakke
ganske sagte med hinanden. Der er en af dem, som spør' om
de skal heise Vindbroen.

Lorenzo

Vent ! Lad ikke Broen heises, førend jeg er kommen over

Antonio

Førend du er kommen over? Men hvad siger du, Lorenzo?
Nu da det er midt paa Natten? Nu da Festen skal begynde?

Lorenzo

Jeg kan ikke bli' her længer. Mere kan jeg ikke si dig.
Der er nylig hændt mig noget! — spørg mig ikke, hvad det er.

Antonio

Hvorfor maa jeg ikke spør' dig? Men nu ser jeg først dit Ansigt,
ser, hvor Huden staar og dirrer, graa og hed og feberagtig,
ser, hvor Blikket rastløst flakker hid og did som Fugl paa Havet,
naar den ikke øiner Land mer, — naar den ser, at den maa synke.
Hvem har gjort dig ondt, Lorenzo? Sig det, du min bedsteVen!
Sig det, kjære, og jeg sværger høit og helligt ved Guds Himmel,
at saavist som du har værget med dit Liv min unge Lykke,
lige vist mit Liv skal vies til din Ære og din Hevn,
os min Arm skal ikke hvile, før dens Staal har sendt i Døden
ham, der voldte denne Kval.

Lorenzo

Jeg kan ingenting forklare;
men jeg ber dig bare bønligt: lad dem ikke heise Broen.
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Antonio

Vent ialfald til imorgen, for mat er Veien utryg.
Langsmed alle Mure ligger alskens Røverpak i Baghold.

LORENZO

Frem jeg maatte — nu — iaften, selv om Veien vrimled af dem.

Antonio

Bare bort — herfra — iaften — r Og hvor vil du gjøre af dig?

LORENZO

Ved det ikke! Ved det ikke! Alting er mig ligegyldigt
Bare etsteds langt afveien, hvor jeg atter finder Fred.

Antonio

Bare etsteds langt afveien — ? Dette klinger ganske sælsomt —
— Hvad er det, du skjuler for mig? Hvad er det jeg ei maa vide,
jeg — din Ven i Liv og Død? Sig, hvad er det?  — Nei du tier —
Bare bort — herfra — iaften? Nu da Festens Blus er tændt?
Jeg blir ganske ræd, Lorenzo. Tal, jeg ber dig! Intet Svar?
Begge tier ganske stille — begge vender Blikket fra mig.
Aa, Veronica! Hvad er det! Paa dit Ansigt er der skrevet
samme Smerte, samme Angst — — — du og han — — I ved

det begge —
dette, som I ei kan si' mig! Gud i Himlen! Begge ved det! —
— Se paa mig, Veronica — med de kjendte, kjære Øine,
dine Øine, som jeg elsker, som jeg ved kan aldrig lyve. —
Se paa mig! Jeg ber dig, — ber dig — af min dybe SjælekvaL

Hun ser paa ham, slaar Øinene ned. Pause. Antonio hvisker:
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Ja, du elsker ham. Jeg ser det. — Det er det forfærdelige.
Nei, nei, nei — det er umuligt, jeg forstaar det endnu ikke,
Hjernen vil ei, — tør ei fatte, — at I to — hinanden elsker.

Klagende :

Aa, du kjære, — aa, du kjære! — Og Lorenzo, du min Ven! —
At Ito—l to — har kunnet — ! At Ito har kunnet ville — I
Nei, jeg ligger vist og drømmer; aa Madonna! lad mig

vaagne — !
Aa Veronica, — Lorenzo — ! Hvorfor gjorde I mig dette!

Lorenzo

Lad os gaa vor Vei, Antonio. Naar det engang saa nu er;
lad os begge stilt forsvinde. Du skal aldrig se os mere.

Antonio
ganske stille

Aa, hvor det var ondt, Lorenzo. Tænk, at I har mig bedraget
Alt forbi. Alt, alt forbi

Gaa din Vei med Tiende, sa' dur
Hm. Javel. Det vil du sagtens. Hahaha — det vil du sagtensl
Nu først er det, som det vaagner ganske langsomt i mit Hjerte,
Hådet, Hådet mod Jer begge. Aa, det er som Brændenesler
voxer lydløst op fra Mørket, til de svider hele Sjælen,
saa jeg kunde rive Brystet ud i store, syge Stykker.
Og saa I to! I to, kjære! I to eneste i Verden!
Aldrig øvedes paa Jorden slig en ussel Niddingsdaad.
— Hvor jeg hader dig, Lorenzo. Hvor jeg hader dig, Lorenzo —
pludselig: Har du ogsaa eiet hende? Svar mig — har du eiet hender
Tier du — ? Du har — har eiet — hendes Legeme, Lorenzo?



96

Veronica

Ja, Antonio. Det har han. Men han tog kun, hvad jeg skjænked,
skjænked ham med begge Hænder: al den Ungdom, som en Kvinde
skjænke kan én Gang i Livet til den éne Mand, hun elsker.

Antonio

Ja. Javist. Du kan faa sagt det. Sandelig, du skjælver ikke.
Intet skamløst Ord dig skræmmer, ei til Skaansel, ei til Blussel.
Aa, jeg Daare; — nu først ser jeg Skammen i sin Endeløshed
brede sig vidt som en Ørken om mit Liv til alle Kanter.
Hahaha; — jeg ser mit Alvor og min latterlige Vrede
over Florens' lystne Letfærd, og de skjønne Kvinders Svig ;
nei! jeg vandred ud i Verden for at finde skyldløs Renhed
og et urørt Kvindehjerte, der var trofast indtil Døden.
Men saa le, Veronica. For det var jo dig, jeg mødte,
du var Livets rige Kilde, du var mine Dages Fryd.
Husker du, hvor smukt du talte? Og du smiler ikke engang?
Aa, — jeg løfted dig ærbødigt op paa mine sterke Hænder,
satte dig hos mig til Høibords — brød med alt, hvad mig er kjært,
for din Skyld, min Hjertenskjære, for din Skyld, du dyrebare!
Aa, saa hjælp mig da at le? Hvorfor Satan ler I ikke?
Jeg, der bare kunde tat dig som den Bondetøs, du var,
havt dig hos mig nogle Nætter, og naar jeg saa var blit færdig
med din Smule Landsens Dyd, git dig Penge, git dig Penge!
og saa sparket dig tilbage til den Krog, du kom ifra.
Hører I? I maa saa gjerne le mig op i mine Øine,
I, som har saa længe smilet af min Daarskab bag min Ryg.
Og saa du, min Hr. Lorenzo! Jo, du havde gode Gaver!
Som du talte efter Munden, saa din Stemme graadkvalt bæved,
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og saa flinkt du kunde sværge: ved din Faders dyre Minde, .
ved din gamle Moders Øine, ved din store Stamfars Grav!
Og saa mageløst uskyldigt som du ofte kunde lyve,
ja, selv nu i denne Time vover du at hykle Anger
ved at hænge smukt paa Hodet, ved at blegne, ved at tie.
— Ja, jeg tilstaar det, Lorenzo : Saa godt spilled du din Rolle,
og saa dum har selv jeg været, at jeg havde ladt mig dræbe,
før jeg havde villet tænke, at du var en saadan Kjæltring,
saadan usædvanlig Kjæltring, som du viste dig at være,
du min kjære Ven, Lorenzo.

Lorenzo

Se, her staar jeg jo. Saa dræb mig.

Antonio

Bravo! Bravo! Hvor du sagde det besynderlig troværdigt.
Saa hun var din Elskerinde? Ja, hun tilstod det jo selv.
Selv hun skjænked dig sit Legem — og det andet, som en Kvinde
skjænke kan én Gang i Livet til den ene Mand, hun elsker.
Ikke sandt, Veronica? Var det ikke saa, du sagde?
— Saa hun skjænked dig sit Legem? Ungt og sterkt og varmt af

Elskov?
Hun kom til dig sent paa Natten — snigende ind i dit Kammer.
Sig mig, var hun smuk, Lorenzo? Var hun ikke hvid og velskabt!
Skreg hun ei af Sanseglæde, da du kyssed hendes Lænder.
Dirred ei de smukke Lemmer, da de følte, du var nær dem,
og hun følte, hun var nøgen. — Var hun deilig da, Lorenzo r

7 — Sangen om Florens.
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LORENZO

Hug mig ned som en Forræder. Tag mit Liv; jeg har fortjent det.
Se, her staar jeg. Dræb mig! Dræb mig! Pm mig bare ikke mere.

Antonio

Pine dig? — Haah — om jeg kunde! Om jeg fandt en Pinsel
ond nok;

det kanhænde vilde dulme dette Helvede hermde
om jeg bare fandt en Pinsel, som var ond nok for Jer begge.

Veronica

Naar du nu ei finder Lindring, selv om du os begge dræber —
hevn dig heller ved dit Høimod, såar os ved din ædle Mildhed.
Send os begge bort iaften, og jeg ved forvist, Antonio,
at den Hevn vil brændemærke vore Sjæle hele Livet.

Antonio

Denne Stemmes blanke Vellyd, — som den svang sig i Forundring
lig et Udet ensomt Springvand bortgjemt i en gammel Have,
hvor de store Stammer skygger og hvor Sommerfugle flagrer
i de tyste Solskinsstriber — og kun Springvandsplasket høres.
Denne Stemmes blanke Vellyd ! Aa, hvor ofte har jeg siddet
taus og lyttet lange Stunder til dens rene Sølverklang !
Aa, Veronica, din Stemme! Aa, din kjære, kjære Stemme! —

Men hvad var det nu du sagde! Hvor det dog var sødt
og listigt.

Det var som din kjære Stemme spandt et Silkenet af Smiger,
viklede det om min Vilje. — Tror du ikke, at jeg saa det?



99

Men forresten — — hvorfor ikke! Gud i Himlen, hvorfor ikke!
Naar nu engang alt er øde. — Bare gaa da, gaa da begge.

Veronica

Er det sandt? Er det dit Alvor? Lad mig se; aa tænk, jeg tror det
Ja, jeg kjender jo dit Hjerte, dette gode, gode Hjerte,
som jeg elsker for dets Godhed, og som jeg har pint tildøde.
Men jeg vilde det jo ikke — tror du vel, Antonio?
Aa, jeg vilde det jo ikke — sig, du tror, jeg ikke vilde!
Nei, her byder bare Skjæbnen. Husk, hvad selv du engang sagde
Elskov raader ingen, sa' du. Den har sine egne Love.
Blodet drypper i dens Fodspor, der den gaar sin Vei mod Døden

Antonio

— Den har sine egne Love. — Blodet drypper i dens Fodspor
Hvor dog Livet sælsomt hevner. Disse Ord, som du nu nævner
sa' jeg klogt og koldt til Bianca, da jeg hende sveg for din Skyld
Nu staar jeg, som hun stod dengang — og af dig er jeg forraadt
Og de samme Ord jeg dengang slynged klogt og koldt mod hende
se, de samme Ord nu slynges haanligt mod mig selv tilbage,
og jeg føler hendes Smerte. Hvor dog Livet sælsomt hevner.

Veronica

Nei, dig rammer de slet ikke. Thi hun tænkte kun paa Hevnen
kræved Liv som Bod for Smerten. Men du lar os gaa med Fred

Antonio

Er du nu saa ganske sikker paa min Godhed, som du lader?
Om jeg — førend vi nu skilles — gav Jer med et evigt Minde,
forat I ei skulde glemme mig i Eders store Lykke?
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Veronica

Hvilket Minde vil du gi os? Hvorfor staar du ganske stille,
smilende — med sænkte Øine — som i grusom, salig Vellyst, —
som en Djævel stod og hvisked onde Tanker i dit Øre. —
Hør ei paa ham! Hør ei paa ham! Lad os gaa med Fred, 'Antonio.

Antonio

Blodet drypper i dens Fodspor. — Kanske ogsaa snart i Eders, —
i den store Elskovs Fodspor, som har trampet ned mit Liv.
Om jeg gav Jer med et Minde. Om jeg tændte op en Kulild,
her hvor alle Kjærter brænder til min store Glædesfest.
Om jeg tændte op en Kulild, før I gaar, og just hermde —
lagde to smaa Jern i Ilden, indtil de blev rosenrøde,
sænkte disse rosenrøde Jern ned i hans sorte Øine,
hører du Veronica — langsomt i hans sorte Øine,
saa du kunde staa og høre, hvor det sprøited og det fræste
i de skjønne blanke Stene, som du elskede saa høit.
Indtil intet var tilbage. Bare de to mørke Glugger
og saa Minderne, der smutted lydløst ind og ud som Ugler.

Hvor den Tanke mig dog lindrer. Det er godt; saå skal
det være.

Siden kan I begge vandre, hvor I vil i hele Verden.
Men naar I gaar bort, saa vil jeg staa i Salen her tilbage,
se, hvor sælsomt Blodet lyser Plet for Plet i Eders Fodspor
altid længer udpaa Sletten, til de svinder fjernt i Mørket.

Veronica

Hjælp, Madonna! — Gjør det ikke — ! Naade — Han var jo uskyldig.
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Antonio

Hvem spør' efter Skyld og Uskyld? — Mon hvad ondt jeg havde
gjort Jer,

som lod mig saa grusomt lide? — Der er ingen Lov for Livet.
Straffen rammer, hvor den rammer. Det er alt. Mer ved vi ikke.

FJERDE SCENE
DE FORRIGE. TJENEREN

Tjeneren

Herre! Herre! Skynd Jer! Skynd Jer! Nede staar hans Høiheds
Livvagt.

Vore Folk lod dem passere, da de hørte, hvor de kom fra.
Og nu staar de foran Porten, skriger op, at de skal fængsle
Eder, Herre, og at de skal føre Eder til hans Høihed.

Antonio

Stæng hver Dør med Bolt og Slaaer, tænd en Kulild op hermde,
hurtig saa at den kan gløde etpar Jern, før hid de kommer.

Tjeneren

Frels Jer, Herre! Hør, nu dundrer de alt løs paa Egeporten.
Her er ingen Tid at spilde.

Antonio

Tænd en Kulild, har jeg sagt dig.
Eller er du og Forræder? Skynd dig — ellers dræber jeg dig.
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Tjeneren

Han er gaaet fra Forstanden! Hjælp Godtfolk! Kom hid og
hjælp mig!Løber od.

Antonio

Rend din Vei, du som de andre. Selv jeg stænger alle Porte.
Og de holder nok ialfald til min Dolkespids blir glødet.

Gaar ud.

Veronica

Kom — før han er her tilbage.

LORENZO

Nei, jeg blir her til det sidste.

Veronica

Hvorfor vil du endda ikke r Vil du bare, bare Døden ?

FEMTE SCENE

DE FORRIGE. I.IVVAGTEN. ANFØREREN.
Siden ANTONIO

Anføreren

I hans Høiheds Navn vi kommer, — paa hans naadige Befaling.
Sætter nogen sig imod den, bærer vi ei Sværd forgjæves.
Men vi hugger ned forfode hver en Arm, som løftes mod os.
Den som derimod os lyder, følger villigt vor Befaling,
ham skal intet vederfares, men skal føres for hans Høihed.
Vi er komne for at hente Hr. Antonio de Fiore. — Er han her?
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LORENZO

Ja. Her er jeg.

Veronica

Men Lorenzo!

Lorenzo

Og jeg følger Eder villigt.

Føreren

Meget vel, min ædle Herre. Før ham bort med Jer, Soldater.

Veronica

Tee forsikrer Eder alle: det er ikke ham, I søger

Antonio
kommer hurtig

Holdt ! Er Ida rent forrykte ? Er I fødte fjernt i Franken r
Er I Bøfler og Barbarer alle af hans Høiheds Livvagt?
Er der ingen, som kan skille en Antonio de Fiore,
en af Florens' gamle Adel, fra en Lømmel ifra Landet.

Føreren

Han kan være selv en Lømmel. Der er ingen, som har spurgt riam
Og selv om jeg er en Fremmed, bør han tale mer ærbødigt
til en Fyrstes Livvagtsfører. Saa afsted med Jer, Soldater.

Antonio

Menneske! Forstaar du ikke: denne Mand er ei den rette.



104

Bringer du ham til hans Høihed, lover jeg din Ryg ved Himlen
al den Prygl, som du, dit Æsel, har saa rigelig fortjent.

Føreren

Hvadbehager — ? Ved Madonna! Dette var minsandt mærkværdigt
Men nu maa jeg rigtig spørge: Har den Herre kanske ikke
selv erklæret sig at være netop den vi søger efter?
Nu, Antonio de Fiore? Er det rigtigt ? Hvadbehager?

LORENZO

Det er rigtigt. Før mig med Jer. Hvad er det vi venter efter?

Antonio

Lad de Guttestreger fare, — jeg er kjed af dem, Lorenzo.
Tror du kanske, du er ædel, da er du dog for barnagtig.
Er det kanske for at vise, hvor du endnu høit mig elsker?
Og du vover kanske haabe, at din mindste Lillefinger
skulde krummes til mit Forsvar, hahaha! at dine Hænder
skulde løftes mod min Fiende. — Gaa din Vei! Jeg væmmes

ved dig.
Du fornærmer mine Øine, som du staar der, plump og hykkelsk.
Plads, Soldater! Jeg forlanger — jeg — Antonio de Fiore,
at I fører mig med Hæder frem til Medicis Palads.

Føreren

Nei, nu har jeg seet meget. Men at se to unge Herrer
ikke vide hvem er hvilken, naar det gjælder om at føres
midt paa Natten til hans Høihed — det er ganske usædvanligt.
Hør, I tror maaske det gjælder noget overmaade muntert,
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— som en Fest med Dans og Damer. — Jeg skal si' Jer, ædle
Herrer,

tror I det, saa tar 1 feil. Og det skal I ogsaa vide:
naar en Mand blir af os hentet — midt paa Natten — til hans

Høihed,
vender han ei mer tilbage. Altsaa — hr. Antonio — r

LORENZO

Gjør din Pligt. Her staar jeg endnu.

Veronica
Tro ham ikke! Tro ham ikke!

Antonio

Hører I? — Selv hun det siger — selv den Kvinde, som jeg elsker
høiere end alt i Verden, og for hvem I her er kommet,
selv hun ber om Døden for mig. Kan I endda tvile længer?

Føreren

Ja, den ene er stilfærdig, og den anden gal og grov,
Men hvem Fanden er den rette? Aa, du fede Fyldebøtte,
som har vist os Veien hid. Skjul dig ikke bagom Døren,
men træd frem og lad os høre: Hvem af disse er din Herre?
De er begge lige gale — sig os du, hvem er den rette.

Antonio
til Alessandro

Sværg, saasandt du er den største Usling, som er kjøbt i Florens,
sværg, saasandt din Sjæl kan sælges for en Haandfuld Kobberslanter,
sværg, at jeg — jeg er din Herre, som du netop har fprraadt.
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Alessandro

Ja, jeg sværger ved min Ære, som Soldat og Florentiner:
Han er Hr. Antonio, som mig nylig dybt fornærmet,
og som jeg svor snarlig Hevn. Husk, jeg sagde: Snart og sikkert
skal I bøde, Hr. Antonio. Se nu har jeg alt holdt Ord.

LORENZO
trækker Kaarden

Slig maa du ei gaa ifra mig. Skjænk mig kun en sidste Naade:
Lad mig kjæmpe ved din Side. Lad os dø som Ven ved Ven.

Antonio

Jeg forbander Eder begge af min dybe Sjælavaande.
Jeg forbander Eder begge lige til min sidste Stund.
Jeg forfølger Eder altid som en stor og graadig Varulv;
naar I vaagner midt paa Natten i en uforklarlig Rædsel,
er det mig, som staar i Mørket med mit Had og med min Hevn.
Og naar vi snart atter mødes dybt i Helved, mine kjære,
skal vi atter tale sammen i forfærdelige Timer.
Aa, da kræver jeg mitßegnskab! Aa, da skal I faa betale
übarmhjertigt og nøiagtigt lige til den sidste Hvid.
Hvor jeg glæder mig til Mødet, hvor jeg glæder mig, I kjære!
For da undgaar I mig ikke, og da har vi gode Stunder:
al den røde Evighed —

Plads, Soldater! Op og følg mig!
Dan min Æresvagt til Døden som den Adelsmand, jeg er.

De gaar.
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SJETTE SCENE
LORENZO. VERONICA

Veronica

De er borte. Alle — borte. — Aa min Gud — saa er vi fri! —
Nei, jeg kan slet ikke tro det. Vi er fri, vi to, Lorenzo!
Hører du? — Aa Gud i Himlen! Hvor jeg takker dig min Gud.
Hvor jeg takker dig, Madonna — jeg vil brænde Voxlys for dig.
Jeg vil gi dig to smaa Hjerter, — aa jeg elsker dig, Madonna! —

Til Lorenzo:

Hvorfor sidder du saa stille? Se da op! Vi er alene.
Og se Solen ! Se den rinder i et Hav af gyldne Skyer
over gyldne skjønne Skove — se! alt stiger frem i Jubel
Solen, Dagen, hele Livet!

Lorenzo
ved Terrassen

Se, der gaar han. Han er saaret
Blodet drypper fra hans Ansigt. Aa, Antonio! Jeg har dræbt dig!

Veronica

Ikke se derbort, Lorenzo. Der er bare dybe Skygger.
Men se der — der rinder Dagen straalende om hele Verden!
Vi to, som stod midt i Døden — vi er fri nu, vi, Lorenzo!
Tænk vi lever! Vi to lever! Aa min Gud! Vi lever, lever!

Lorenzo

Men hvorlangt jeg gaar i Livet, ser jeg Blodsporet fremfor mig

Tæppet falder.



Paa

FJERDE AKT

Liden Sal paa Borgen hos Lorenzos Moder. Ild i den store Stenkamin.
Væggen et Crucifix. Sterk Storm udenfor.

FØRSTE SCENE

LORENZOS MODER. PHILIPPO, den gamle Tjener.

Moderen

Aldrig hørte jeg sligt Uveir. Stormen skriger som i Vaande,
skriger, skriger allesteder. Selv i Murens Sprækker sidder
der smaa Stemmer gjemt, som piber eller jamrer ganske svagt
Det er, som om hele Helved havde ud i Natten jag't
alle de fordømte Aander, og nu farer de i Afsind
vingerapt i svimmel Rædsel — skrigende, afsted, afsted!
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Philippo

Aa, min Frue! Om I vilde unde Jer lidt Søvn og Fred!
I har vaaget mange Nætter, og nu er I træt til Døden.

Moderen

Saa du nylig Solnedgangen? Kan du huske Aftengløden?
Dagen havde været stille, Solen oste som i Feber.
Men just som den stod lavt nede — ulmende bag Fjeldets Rand,
flaggred Ild om hele Himlen, som om Verden brast i Brand.
Flammed op, og slukned lydløst. Mulm og Skyer fyldte Rummet.
Al Naturen laa og lytted. Alt, som leved, var forstummet.
Da, — da var det Stormen kom. Lig en vældig Mørkets Engel
svang den sine sterke Vinger under Himlens øde Rum,
feied Fugleskarer med sig, pisked Sjøens Vand til Skum,
flænged Nattens svarte Skyer, knuste Skovens Egekroner.
Og bagved de brede Vinger mylred frem fra Legioner
hæse Skrig og Skoggerlatter som paa Verdens sidste Dag.

Philippo

Jeg er kun en stakkels Tjener; — jeg er gammel, graa og svag
Aa, men hør mig, høie Frue. I er syg! Jert Håar er bleget.
Sent og tidlig om I flakker. Søvnen er ifra Jer veget.
Siden Eders Søn drog herfra, — siden han red bort til Florens
maa der være hændt Jer noget, som jeg ikke kan forklare.

Moderen

ja —Ja der er hændt mig noget. Nær herved — der staar
en Fare;

der er hændt saameget sælsomt, — meget, som jeg ikke fatter,
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°£ J eg stirrer og jeg lytter, —og hver Nat det hænder atter.
Men jeg ved ei, hvad det gjælder. Jeg ved bare, det maa komme.

Philippo

Er det Fiender, som I frygter, da ved jeg, at hver en Tomme
af vor Jord skal sælges dyrt. Staar der ikke Mænd bag Muren r
Mænd, som før har værget Borgen, Mænd med Bøsser og med

Sværd ?
Moderen

Tror du, jeg er feig, Philippo? Ræd for Kamp og Fiendefærdr
Daarligt maa du da ha' kjendt mig nu i mange lange Aar.
Har du ikke selv fyldt Rummet under Gulvet, hvor vi staar,
helt til Lofts med Beg og Brande og med Krudt i store Dynger,
saa en Gnist Vulkanen tænder, og mod Himlen Borgen slynger.
Hahaha, du gamle Daare! Tror du det var gjort for Morskab! —

Men hvis det nu engang trænges, — hvis hver Mand paa
Muren falder,

hvis den sidste af os ligger blodig for min Fod og raller; —
husk det Ord, som kneiser øverst over Portens Broncekam:
Heller Døden for os alle, end en Dag i Flugt og Skam!
Og ved Gud ! stod jeg alene, og min Haand en Fakkel holdt,
aa! jeg tændte glad Vulkanen! Og i Døden skrev jeg stolt
hine Ord henover Himlen i en mægtig blodrød Lue.

Philippo

Tænk dog ikke mer paa dette! Hører I; jeg beder, Frue!

Moderen

Nei, det er ei Angst for Døden, som nu faar mig til at grue;
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det er Angsten for en anden — aa, forstaar du mig, Philippo!
Det er jo for ham, jeg frygter — for min Søn, min Søn, min Søn f
Hys, men hvad er dét demde? Som et sagte Smertens Støn —
Kom herhen, saa skal du høre, — der er en som kalder paa mig. —
Aa, det klager gjennem Stormen, som et lidet Barn, der græder.

Philippo

Nei, jeg kan slet intet høre, — det tør jeg forsikre Eder.

Moderen

Er det sandt, du intet hørte? Det lød dog saa ganske nær.

Philippo

Det var bare Vinden, Frue, i de gamle Egetrær.

Moderen

Tænk om det var ham, der kaldte i sin sidste Sjælenød.
Tænk om det var kam, der kaldte. Tænk om, — tænk om han

er død!

Philippo

Altid har jeg ærlig tjent Jer, og hvert Ord af Jer jeg lød.
Men nu ber jeg om en Naade: nævn for mig de onde Jærtegn*
der har gjort Jer saa forvildet, som jeg aldrig før Jer saa.

Moderen

Ja. Kom her skal jeg fortælle.

Philippo

Tak. Jeg hører taus derpaa.
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Moderen

Det er nogle Nætter siden — det var sent, og ieg laa vaagen.
Luften var saa ganske stille; — sagte vifted Nattens Bris
summende igjennem Løvet, og der laa en Maanedis
henad Engen, langsmed Fjeldet til den svandt i Elvetaagen.
Da var det med ét, det hændte; — da var det jeg hørte Klokken.
Og det var den allerstørste, — Stormklokken var det, som klang.
Gjennem Maanedisen stirred jeg didhen, hvor Klokken hang,
og jeg vented jo at se den svinge hid og did paa Stokken.
Men den rørte sig slet ikke. Tydelig jeg selv den saa
mod den dunkle Stjernehimmel. — Tung, urørlig stille hang den.
Og dog hørte jeg den klemte — som en sorgfuld Stemme sang den
til de svage Bølger bæved bort i Evighedens blaa.
Og jeg følte, hvordan Rædslen isnende mod Hjertet flød:
Den, som har vær't taus i Sekler, den, som aldrig maatte ringe,
den vi alle ved vil vaagne engang op til Liv og klinge,
engang, engang for at varsle, at nu er det Slægtens Død,
det var den, jeg stod og hørte fjernt i Maanenatten lyde,
og jeg frøs, fordi jeg vidste, hvad det havde at betyde.
Og inat, da lød den atter; — ikke fjernt som sidste Gang,
nei, den klemted nær ved, — heftigt, skingert som i Had og

Vrede,
som om knokkelsterke Hænder dundred paa dens Sider brede,
rasende og utaalmodigt, — kræved Hevn med vældig Klang.
Men for hvem kan Hevnen kræves? For Lorenzo — ingen anden.
Derfor tror jeg, de har dræbt ham; og de kommer hid en Nat
for at røve, hvad han eied — Borgen, som han har forladt.
Da vil tredje Gang den lyde, — og ved Gud! jeg tænder Branden,
mens den runger gjennem Natten Ættens sidste Dødsfanfare.
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Philippo

Ja — paa dette, høie Frue, ved jeg ingenting at svare.

Moderen

Men nu er jeg atter rolig. Til min Bedestol jeg gaar,
for Guds Aasyn ned jeg knæler, hos Guds Moder Kraft jeg henter,
ved Guds Alter trygt jeg sidder, mens jeg lytter og jeg venter,
til den store Klokke kalder og min sidste Time slaar.

Ud.

ANDEN SCENE

PHILIPPO alene. Senere LORENZO

Philippo

Det var godt, hun ikke mærked, at jeg stod her bleg og rysted,
at min skræmte Tunge lalled sansesløst sit tomme Svar.
Det var godt, hun intet mærked, — ellers havde hun forstaaet,
at vi alle her paa Borgen har hørt akkurat det samme,
at vi alle hver Nat vaager, sidder stille hen og lytter
i den samme tause Bæven, for hvad denne Nat skal bringe.
Det var godt, hun intet mærked —

Hør paa Stormen! Hør, den voxer!
Aldrig hørte jeg den saadan, og jeg er dog meget gammel.

Knæler for Crucifixet:

Aa, Madonna, du Guds Moder! Bed for mig din ringe Tjener!
Jeg er færdig til at fare herifra, saasnart du kalder.
Jorden lokker mig ei længer, Livet er mig ikke kjært.
Saa hvis Herren har bestemt det, at mit Lys inat skal slukne,

8 — Sangen om Florens.
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bed for mig, Guds egen Moder, at den sidste Livets Knude
løses for mig let og varsomt. — Bed og for min gode Frue,
at hun ei maa ængstes mere — —

Huf, hør Stormen, hvor den skriger!
Ja, er det end Helveds Aander, skræmmer de mig ei det mindste.
knæler: Du Guds Moder er jo hos mig, og hvad skulde jeg da

frygte ?
Bed for os, som endnu lever, og bed ogsaa for Lorenzo,
for vor kjære Gut Lorenzo, som vi allesammen elsker.
Bed for ham, Guds egen Moder, hvis han allerede vandrer
paa de dunkle trange Stier langsmed Evighedens Floder.
Lorenzo er kommet ind under Philippos Bøn, har seet sig om i Salen og er

sunket ned paa en Stol ved Døren :

Men min Gud, min Gud, hvad ser jeg? Det er jo Lorenzos Gjen-
færd.

Se! Jeg ser jo selv ham sidde der ved Døren sammensunken.
Tal, Lorenzo! Selv dit Gjenfærd ifra Graven er mig kjært.
Selv er jeg jo tæt ved Graven, saa jeg ængstes ikke for dig.

Lorenzo

Sig til Mor, at jeg er kommen.

Philippo

Hvad? Du lever? Taler til mig?
Aa, Madonna være takket! Tænk han lever, vor Lorenzo.
Saa kan der ske tusen Jærtegn, saa kan bare Stormen brøle.
Hahaha! Nu er du her jo! Levende som Fisk i Våndet.
Du, din fæle viltre Galning — har jo ikke knækket Nakken.
Du er hel paa hele Kroppen — Hahaha — og vi som trodde —
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Huf, nu kan jeg da faa puste frit og godt som før i Tiden.
Men jeg staar og ler og snakker, og du tier ganske stille?
Ja, minsandt er du forandret! Sidder endnu henved Døren,
snakker ikke, støier ikke, gjør slet ingen Løier med mig,
svinger mig ei op i Luften, saa jeg kan bli ganske svimmel,
sidder stadig bortved Døren — saa alvorlig, saa alvorlig.

LORENZO

Jeg er meget træt, Philippo

Philippo

Ja, det kan jeg sagtens skjønne.
Reisen hid var vel besværlig. — Ikkesandt?

LORENZO

Jeg hørte ikke,
sad her rent i andre Tanker. — Hvad var det du sa', Philippo

Philippo

Reisen var besværlig, sa' jeg — og det ser jeg, den har været
Du er sletikke den samme, som du var, dengang du reiste.

LORENZO

Nei.

Philippo

Ja, slig gaar det! Ung du stormer ud i Livets glade Morgen,
og vil favne hele Verden; — for hvert Menneske du møder,
desto mere ensom blir du.
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LORENZO

Ja, Philippo. Saadan er det.

Philippo

Men det skal vi nok kurere. Tro mig, jeg er meget gammel,
tro mig, jeg har seet meget; — men jeg saa dog ei den Sygdom,
som ei Livet kunde læge.

LORENZO

Lad os tro paa det og haabe.

Philippo

Saa, nu henter jeg din Moder, -— glæder mig ved hendes Glæde.

LORENZO

Men jeg kommer ei alene. Sig, at der er nogen med mig.

Philippo

Der er nogen med. — En Kvinder Aa, haa-haa, ja nu forstaar
jeg

LORENZO

Sig min Mor, at jeg er kommen, og at der er nogen med mig
Intet mer: Har du forstaaet?

Philippo

Ja, jeg har forstaaet, Herre!
Gaar,
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TREDIE SCENE

LORENZO. VERONICA

LORENZO

Kom og varm dig her ved Ilden ; — se, hvor muntert Veden brænder!
Tag din vaade Kaabe af dig, sæt dig her paa Tæppets Flig.
Dine Læber er saa blege, og de kjære, sterke Hænder
er saa ganske kraftesløse — aa, hvor ondt at se dig slig.
Jeg skal ta' dem tæt i mine — kysse Liv i dem igjen,
til de begge atter vaagner, til du smiler, du min Ven!

Veronica

Før var altid du den svage, men nu er det dig, som trøster,
og nu er det mig, som stirrer ørkesløst i Livet frem.
Aa, hvor du er god imod mig — som jeg var din lille Søster
for at jeg skal tro og føle, at jeg nu er kommen hjem.

Lorenzo

Kjære, kjære, slig du snakker! Som om ikke her var Hjemmet
her, hvor vi skal være altid —

Veronica

Nei, min Ven. Her er jeg fremmed.
Dine alvorsfulde Stuer ser paa mig med strenge Blikke,
siger: «Fremmede, hvem er du — ? Gaa, vi kjender dig jo ikke!
Der er Blodspor, hvor du træder, der staar Ild af dine Sanser.
Men Lorenzo faar du aldrig. Nu staar han bag Hjemmets Panser,
bag vort Alvor, bag vor Hæder, hvor du aldrig kommer ind.
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»Gaa din Vei, did, hvor du kom fra, thi hans Vei blir aldrig din
Saadan taler dine Stuer; — de vil ikke vide af mig

jeg tør lig'som ikke bli' her, — det er, som de tar dig fra mig

Lorenzo

Mit og dit er jo det samme — kjære, hvordan kan du tviler
Vi, der har saamange Minder, som vi aldrig kan faa glemt,
som har klynget tæt os sammen, som har os for Livet gjemt,
Hjerte bankende mod Hjerte, du og jeg, og jeg og du.
Men dét ved jeg: Lykken aldrig Menneskenes Sjæle binder
saa uløselig isammen som en fælles Sjælegru,
som den hemmelige Bæven for de samme onde Minder.

Veronica

Det er ikke som du siger
Nei — aa, lad mig heller gaa

Natten kalder mig derude, dér er kanske Fred at faa.
Aa, hvad har jeg her at gjøre! Bare bort herfra jeg stunder
did, hvor alle Længsler slukner, og de trætte Øine blunder.

Lorenzo

Men du taler jo i Afsind

Veronica

Nei, det maa du ikke svare.
Sæt dig, kjære, tæt her hos mig, skal jeg prøve at forklare.
Du er ræd for døde Minder — hah! hvad gjør de Døde mig?
Jeg er ræd for én, som lever, og den Levende er dig.
Fra den første Gang, vi mødtes, fra den første Gang, jeg saa dig
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havde jeg den ene Attraa, — den: at eie dig og naa dig.
Eie dig i Elskovsnætter, i de store, vilde Stunder,
naar hver Sans blev røde Roser, og naar Verdener gik under,
naar mit elskovstørste Legem ønsked, at det var som Flammen,
der forsvandt i dine Luer, saa vi blev én Brand isammen.
— Men jeg kom dig aldrig nær nok. Aldrig havde jeg dig hel.
Hele dig jeg vilde eie — dig med Legeme og Sjæl.
Eie dig i tause Timer, naar dit Væsen toned sagte,
som en fintstemt Æolsharpe for en Vaarkvælds milde Vind,
eie, hvad din Sjæl da nynned, hvad den hvisked, hvad den klagte,
eie altid alt, som tindred inderst inde i dit Sind.

LoRENZO

Men det eier du altsammen !

Veronica

Nei. Og aldrig, aldrig naar jeg
frem til dér, hvor du har hjemme. Og nu endelig forstaar jeg,
at min Kjærlighed var Længsel — Længsel, Længsel, uden Fred
Efter dig mit Legem tørster, efter dig min Sjæl forsmægter.
Du! Min unge Gud paa Jorden! Kun for dig jeg knæler ned!
Alle andre jeg forraader, alle andre jeg fornægter,
lad de andre dø og dræbes, — aa! hvad kommer det mig ved!
Husker du dengang Antonio blev til Døden ført afsted?
Dengang hulked du, Lorenzo; — men jeg jubled Glæden ud, -
for du leved jo! Du leved, du min Herre og min Gud!

Lorenzo

Men hvorfor da disse Tanker; — dette Tungsind, hvorfra kom det?
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Veronica

Det kom fra dig selv, Lorenzo, og du vidste selv ei om det. —
Hys, nei — nu maa jeg faa skrifte, og saa kan du svare siden.
Du maa bare høre paa mig, bare tie hele Tiden.
Ser du: som vi nu har vandret, rastløst og alene, frem,
gik du altid og fortalte om din Barndom og dit Hjem,
løst og fast, og ligt og uligt, som en liden Gut fortæller,
og jeg svarte dig jo sjelden — aldrig modsa' jeg dig heller,
bare lytted stille paa dig, skotted hen paa dig og smilte
over, at du var saa barnslig — altid trodde, aldrig tvilte.
Ja, jeg smilte lidt hovmodigt; — for min sterke Vilje vidste:
Liv er Dødskampen om Lykken for sig selv — helt til det sidste
Men saa — lidt for lidt — forstod jeg: bag din Uskyld, der var du
Og med dette dybe Alvor havde du dig tæt omgjærdet.
Og der kunde jeg ei komme, — nu forstod jeg det med Gru.
Og saa smilte jeg ei længer. Jeg blev bare saa forfærdet.

Lorenzo

Os. sligt er det du har gaaet ensom her og grublet paa r

Veronica

Ja — jeg saa jo, du gik fra mig. Kan du ikke det forståa?
Og for hver en Dag jeg skjønte — langsomt, i en bitter Pine :
du gik dine egne Veie, aldrig kunde de bli' mine.
Jeg med Blodets mørke Vilje og med mine Sansers Glød
hvælvet over alle Tanker som en Skumring dysterrød,
og saa du med Stjernesmilet, der blev tændt etsteds langt borte
hist i dine lyse Verdner — stængt for mig med Tausheds Porte
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Aa, du gik saa langt ifra mig. Men jo mere jeg det saa,
desto mere elsked jeg dig, — dig, jeg aldrig kunde naa.

LORENZO

Men jeg kalder dig tilbage med min Kjærlighed, du kjære.
Eller jeg gaar did, du færdes. Hvor du er, der vil jeg være.

Hvor jeg er — !
Ja, tidt jeg tænkte paa at lokke dig med Liste

med al Ynde, som jeg eied, med al Deilighed, jeg vidste.
Du, som gik der fjernt fra Livet — let jeg kunde ha' dig vakt,
koglet dig bort fra dit Lysland, til du helt var i min Magt.
Dryppet i din Tanke Tvilen — Draabe langsomt efter Draabe,
gjort dig vaagen — ond og vaagen — flænget Drømmens

Flitterkaabe
blæst min Sjæl ind i dit Hjerte, saa os intet skulde skille,
saa du tænkte, hvad jeg tænkte, og du vilde, hvad jeg vilde.
Aa — en Kvinde er almægtig! Hun har Taarer, List og Løgne
— Men jeg kunde ikke, kjære. Dine klare Drømmeøine, —
alt hvad i din Sjæl var vågest, det, som skjælved aller vårest
nei — det kunde jeg ei dræbe, for det var mig dyrebarest. -
— Men nu har du med din Svaghed al min vilde Styrke bundet
og de klare Drømmeøine har min Vilje overvundet.
— Saa, min Ven, nu har jeg skriftet; og nu gaar jeg stilt min Vei
uden Frygt og uden Nølen, men med Glæde! — Tro du mig:
Det er deilig at forsvinde — sporløst — for et Sind, der hader
dybt som jeg sit eget Blod —

Veronica
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LORENZO

Tror du, jeg dig nu forlader?
Tror du vel, Veronica? Nu jeg ser, at dine Læber
dirrer angst, og dine Tanker flakker vildsomt om i Feber. —
— Skjæbnen har os sammenfiltret som to Trær med fælles Stamme
river du dem fra hverandre, dør de begge med det samme. —
Hvad betyder saa alt andet? — Drøm? Og Uskyld? Bare Ord
Ord! Det tommeste af Tomhed paa den store, tomme Jord.
— Men paa Bunden af vort Øie er der Sandhed. Kom mig nær
Stir helt ind, hvor Sjælen blaaner; — ser du, hvad du læser der
Tror du ikke det er Sandhed, naar du hører tyst det sige:
Bare dig jeg elsker, elsker! Bare dig, vidunderlige!

FJERDE SCENE

VERONICA. LORENZO. LORENZOS MODER

Moderen

Er det sandt — at du er kommen —

Lorenzo

Mor! Ja, Mor, nu er jeg kommen
og nu gaar jeg aldrig fra dig — aldrig, aldrig, hører du.
Der var bare ondt demde, her er bare godt hos dig.

Moderen

Aa, Lorenzo — tænk jeg græder! Jeg, du aldrig har set græde
Men de Taarer, Barn, er gode. Aa, hvor det gjør godt, Lorenzo
Barn, at du er atter hos mig! For en Glæde! For en Glæde!
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LORENZO

Og jeg kommer ei alene. Tag imod Veronica.
Hun er træt og trænger Hvile ; — hun er syg og trænger Ømhed
Luk dit Hjerte op for hende, skjærm hende med sterke Hænder

Moderen

Vær velkommen her iblandt os. Jeg velsigner dig, min Datter.

Veronica

Nei, velsign mig ikke endnu, før I ved, om jeg er værdig.

Moderen

Men det ved jeg alt, min Datter. Naar Lorenzo hid har bragt dig
ved jeg sikkert, du er værdig til at træde, hvor du træder,
værdig til med løftet Nakke bære Slægtens stolte Navn.
Det har sine sterke Rødder dybt i Menneskernes Minde,
saa det her i Ensomheden ligner en ærværdig Stenes.
Vær velkommen i dens Skygge. Der er godt og trygt at være
Der kan Verden ikke naa dig.

Veronica

Give Gud, I havde Ret.

Moderen
til Lorenzo

Det var godt, du kom iaften. Jeg har været saa urolig,
troet, der var hændt dig noget —
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LORENZO

Hvorfor mørknes dine Ørner
hvorfor dirrer Panderynken? Kjære Mor, du blir saa bleg

Moderen

Jeg er skræmt af onde Jærtegn. Jeg har frygtet, at de varsled
om, at du var stedt i Fare. Og nu er du her tilbage
uskadt og med Barnepanden ganske ren og uforandret.
Men de underlige Jærtegn?.— Noget maa de dog betyde — ?

Lorenzo

Tænk nu ikke mer paa dette. Hei, vi stænger Sorgen ude!
Alle vore Hjertedøre laaser vi med store Nøgler,
aa, saa store, Mor, at ingen Mus kan smutte indad Sprækken.
Og saa festlig Vin paa Bordet. — Hører dur Du maa da feire
denne Dag, Lorenzo førte hjem til dig Veronica. — —

Men du hører ikke paa mig. Stirrer bare ind i Ilden
Men hvad er det, som er hændt her? Alt var Fred, dengang jeg reiste.
Og nu er det alt forandret. — Ogsaa her. — Hos dig. — Hos Mor! —

Moderen

Ja nu er det alt forandret. Krig og Kamp og brændte Borge.
Og saa alt det underlige, som jeg ikke kan forklare,
nu, da du er her tilbage. — Hvad kan det vel da betyde?

Lorenzo

Hvorfor reiser du dig langsomt? Hvorfor staar du som en Støtte?
Hvad er det, du lytter efter — ? Mor du gjør mig ganske rædl
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Moderen

Det var, som jeg syntes høre

LORENZO

Hvad? Hvad var det, som du hørte?

Moderen

Denne Gang tog jeg vist feil.

LORENZO

Men forklar mig — hvad betyder

Moderen

Ikke nu. Hys! Siden, kjære.
Det er ingenting, Lorenzo. Jeg er bare saa urolig.
Det er altid værst om Natten. Bare Natten snart var over.
— Aa, Lorenzo, at jeg har dig — virkelig! —- i mine Arme
uden Såar og uden Skrammer — uden mindste Sky i Blikket.
Du kan tro, jeg tit var bange for din Skyld, din stygge Gut,
for jeg trodde —

Nei. Nei hør nu. Kom, vi sætter os ved Ilden,
og saa er vi bare glade — bare glade alle tre.
— Kan du huske før i Tiden, naar du kom fra dine lange
Vandringer i Skov og Fjeld? — Som du ofte da fortalte!
Og du har vel end nu mere, nu du kommer helt fra Florens?

Lorenzo

Neisaamænd om det jeg har! •— Der var bare ondt derude,
her er bare godt herhjemme. Det er alt, jeg kan fortælle.
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Kjære, kjære lille Mor. — Du skal heller snakke med os
og saa rigtig se paa hende. Er hun ikke vakker, Mor?

Moderen

Nei, du maa fortælle noget; jeg er endnu saa urolig. —
Og da gaar det kanske over. Sæt dig her ved mine Fødder
paa den lille lave Skammel, ganske som da du var Gut.
Og fortæl saa, som du pleier — hver en liden Ting, som hændte
Ser du, det kan ikke nytte, at du prøver springe over, —
aa! jeg kjender dig saa nøie! Hører strax, om der er noget,
som du gjerne vil fortie af de mange gale Streger.
Hjælper ikke! Ud med Sproget !

Lorenzo

Nei, fortæl du heller Mor.
Lad Veronica faa høre et af dine Eventyr!
Det om unge Ridder Rødskjæg og om Jomfru Perlesko,
eller det om Abdul Hamid, som for vild i Pantherhulen.
Aa, fortæl os noget deiligt! Lad Veronica faa høre!

Moderen

overhører ham ganske

Endnu ser jeg, da vi skiltes. Glad du svang dig op i Sadlen.
Jeg blev staaende i Taarnet stirrende i flere Timer.
Red du langt den første Aften?

Lorenzo

Red jeg langt? Jeg husker ikke
Aajo! I de første Nætter red jeg uden Hvil og Stans.
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Moderen

Var det ikke det, jeg tænkter Det var Længslen efter Florens!

Lorenzo

Det var Længslen efter Florens
Hvor det dog er længe siden.

Naar jeg atter staar i Stuen — i vor gamle, kjære Stue —
kan jeg ikke rigtig tro at det var mig, som alt det hændte,
det som endnu staar og flimrer gjennem alle mine Tanker.
— Hvor det var forfærdeligt. — Og her kan jeg neppe tro det.

— Spørg mig ikke mere om det; — vil du love mig det, Mor?

Moderen

Nu gjør du mig helt nysgjerrig — Hvad ? — Han falder rent i Staver.
Og han sidder der og stirrer frem for sig, som i et Braadyb. —
Dette svimlende i Blikket? Det forpinte Drag om Munden?
Barn, hvad er det, som du mindes? Var du kanske i en Farer
Blev du overfaldt paa Veien? Barn, fortæl mig, hvad det er!

Lorenzo

Overfaldt paa Veien, sa' du ! — Ja, det blev jeg. Det er sandt
Lige før jeg kom til Florens — sidste Aften — i en Hulvei.

Moderen

Og du red der ganske ensom

Lorenzo

Ja. Og fem-sex Rytterknægte
kom med ét i vældigt Firsprang efter mig paa Landeveien,
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raabte, at jeg skulde stanse. Men da gav jeg Hesten Sporen!
Luften røg om Hestebringen, og det bruste for mit Øre.

Moderen

Og du hørte, de kom efter?
Lorenzo

Ja. Jeg hørte, hvor de hujed
altid nærmere bagved mig. — Jeg for over Bakkekammen
i et Nu: der saa jeg Florens! Florens, Lys i Lys dybt nede!
Aa, den svam i Maanedisen som et straalende Vidunder;
dybblaa Slør om Taarn og Kupler, Himlen stjerneblng deroppe,
og saa Arnos bløde Slyngning sølvhvid gjennem Eventyret.
Det var Florens, den som altid havde funklet fjernt for Tanken.
Det var ingen By paa Jorden, men mit Hjertes dybe Drøm,
Arnofiodens Graad om Natten hulked i mit dunkle Tungsind,
men min Fryd var hvide Duer glittrende om Domens Taarn.
Alt, hvad jeg af Skjønhed malte, var kun Glans fra dens Paladser
fra de solskinsdrukne Roser om de glade Marmorsøiler.
•Navnet gynged purpurgyldent i en øm, vellystig Vellyd,
som naar slanke Kvindehænder klimprer fjernt paa Mandoliner.
Alt, hvad skjælvende jeg aned, alt, som suste gjennem Blodet,
alt, som lytted imod Livet — alt blev Høisangen om Florens. —
— Men saa husked jeg et Ordsprog, som jeg hørte engang hjemme:
Den, som Florens ser, maa dø! — Men just nu, jeg vilde leve,
vilde ind i Eventyret, som dernede lystændt laa.
Og jeg skreg som en Afsindig, og jeg hugged Sporepiggen
dybt i Hestens saare Side, saa den steiled høit og stønned,
Skummet drev af Lænd og Side, og den segned om paa Veien.
Jeg sprang af, jeg trak min Kaarde — da der kom — —
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Veronica
Lorenzo !

Moderen
Hvem ?

Hvem var det, som kom, Lorenzo? Den, som frelste Livet for dig?
Nævn hans Navn, saa jeg kan takke ham hver Morgen i min Bøn.
Naa — ? Du tier? Hvad var Navnet? Er det da saa svært at huske?

Lorenzo

Hys, jeg hørte Støi derude. — Var det ikke en, som raabte?

Moderen

Der er ingenting paafærde. Og der raabte heller ingen.
Hvorfor nævner du ei Navnet paa den Mand, som frelste dig?

Lorenzo

Aa, lad være, Mor! Lad være! —Og saa denne strenge Stemme!
Og saa dine Dommerøine ! — Jeg kan ikke si' dig Navnet !

Moderen

Jeg befaler: Nævn mig Navnet. Nævn det strax.

Lorenzo
Antonio.

Moderen

Er det alt? Antonio? Kan du ikke huske mere?
Har du ganske glemt det andet? — Nævn mig Slægten ?

g — Sangen om Florens.
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LORENZO
De Fiore.

Veronica

Lad mig gaa min Vei, Lorenzo. Hører du! Lad mig faa gaa!

Moderen

Jeg begriber Eder ikke. Hvad er det for grufuld Gaade,
som Jer bøier ned mod Jorden ? Lad mig se paa Eder begge.
Aa, min Gud, hvad er det, kjærer Hvad er det, I skjuler for mig
Hvorfor tør I ikke svare?

— Du min lille Gut, Lorenzo
hvem kan vise dig tilrette, hvor du ingen Udvei øiner —
aa! hvem skulde det vel være uden hende, som har født dig,
og som elsked alle Dage dig, min lille Gut Lorenzo.

Lorenzo

Jeg er blit saa bange for dig. Tør ei se dig staa som nylig
høi og streng og übønhørlig med to haarde Dommerøine.

Moderen

Men saa se i mine Øine. — Synes du, at de er haarde?
Ser du andet der end Godhed for min Søn og den, han elsker?
Husk da paa, at hvad du feiled, og hvorhen du dig forvilded:
etsteds er der trygt i Verden, det er ved din Moders Hjerte.
Saa! Fortæl nu ganske rolig om din Ven Antonio.

Lorenzo

Nei. Jeg svarer ikke mere. Husk da paa, at jeg er Mand,
at jeg taler, naar jeg lyster, og jeg tier, naar jeg vil.
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Piner du mig endnu længer, gaar jeg fra dig — hører du!
Og du ser mig aldrig mere. Er det klart? Har du forstaat?

Moderen

Hvorfor viger dine Øine — møder ikke mine mere —- ?
Men de mørkner dybt i Vrede. Aa, hvad kan dog dette være

LORENZO

Men forstaar du endnu ikke — : Vi er Mennesker i Pine !
Giv os Fred! Vi trænger til den, skal vi ikke gaa tilgrunde.

Moderen

Ingen Fred kan jeg dig skjænke, førend du har skriftet alt.

LORENZO

Saa Farvel.
Moderen

Du blir, Lorenzo. Jeg befaler dig at stanse.
Jeg befaler dig at si' mig: Hvor er han, som frelste dig?
Jeg befaler dig, Lorenzo! Svar, hvor er han?

Veronica
Han er dræbt.

Moderen

Han er dræbt? Han, som har frelst dig — ! Han er dræbt, og du
du lever?

Og din Kaarde klirrer ikke — sidder rolig i sin Skede.
Skynd dig — gaa og dræb hans Morder!
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Veronica

Jeg har dræbt Antonio.

LORENZO

Tro det ikke

Veronica

Jo. Antonio mig elsked.
Men jeg elskede Lorenzo, og jeg lokkede hans Sind
med al Ynde, som en Kvinde ene eier, naar hun elsker.
Saa forraadte jeg Antonio — alle andre ham forraadte. —
Han faldt i et Baghold, dræbtes — ; og jeg jubled, da han dræbtes
jubled, jubled over Livet, og fordi Lorenzo leved.

Moderen
tonløst

Er der mere? Endnu mere

Veronica

Nei. Men ene jeg har syndet
og Lorenzo var uskyldig, derfor bør kun jeg forsvinde.
Lad mig gaa, og tro mig, Frue, end mat skal han bli' hevnet

Moderen

Ue har tat mit Barn ifra mig. Og nu findes ingen Stribe
paa hans Sjæl, der ei er plettet af Forbrydelse og Blod. —
Og her vover du at komme ? Svar, hvad vil du her i Huset r

Lorenzo

Hvor i al den vide Verden vilde du, jeg skulde gaa?
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Moderen

Hvorsomhelst, men ikke her. Tror du Hjemmet er en Mødding,
hvor du trygt kan vælte af dig al den Skamløshed, du øvedr
Her var rent i vore Sale, her var høit i vore Stuer,
her vi mødte alles Øine med et stolt og høitreist Hoved,
og vort Valgsprog over Porten — det var ikke Pral og Mundsveir,
men den haarde Lov, som havde skjænket os vort sterke Alvor.
Riv den ned, den gamle Plade, slåa dens Malm i tusen Stykker,
saa at aldrig nogen mere skal faa vide, hvad der stod.
Spytter en dig i dit Ansigt, dænger han dig til med Haan,
kryb tilside, gaa afveien — du fortjener det jo — Hund!

Lorenzo

Pas dig, Mor!
Moderen

Ha, ha, du truer! — En Forræder truer ikke.
Feig er du, og flygte kan du ! Først hidhen og saa herfra.
Altid Flugt for alt og alle, — Flugt for Livet og dig selv.
Feig som Kain, der dræbte Abel, og hvis Pande Herren mærked,
saa Forbandelsen ham fulgte, hvor i Verden saa han gik —
— Om man havde bragt dig blodig, sønderhugget hjem fra Slaget,
heller havde jeg dig jordet, end at se dig leve nu,
heller se os alle døde end at leve denne Dag.
Et sterkt Klokkeslag, saa et til, der bliver liggende og tone længe efter med en

mørk Klang som af knurrende Violoncellen

Moderen
Klokkeklemtet !

Lorenzo

Mor, hvad var det? Hvorfor ringer det saa sent?
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Moderen

Aa, hvad vil I mig! Hvad vil I? Var det dette, som I varsled,
Skammen over Slægtens sidste? Men hvad kan I saa forlange —?
Bedre Døden for os alle — ? Bedre Døden for os alle?

Aa, Madonna, staa mig bi!
Nei. — I Evighed! Alt andet. Ikke det. Det kan jeg ikke.
Jeg, som fødte ham til Verden af mit eget Kjød og Blod,
jeg, som elsked hans smaa Fødder, hans smaa lyserøde Fingre,
jeg, som kyssede hans Lokker, hver en Aften, naar han sov,
jeg, som foldede hans Hænder og som lærte ham at bede,
jeg, som elskede ham høiest hver en Dag i alle Aar,
nei, det kan I ei forlange.

Klokkeklemtet.

Jo. — Hvem ellers? Netop jeg.

Lorenzo

Det er jo den store Klokke.  — Hvorfor mon den ringer, Mor?

Moderen

Der er £n, som kalder paa dig.

Lorenzo

Hvorfor tar du Tyrifaklen
ned fra Bjælkestokken, Mor?

Moderen

Barn, jeg lyder den, som kalder.
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LORENZO

Jeg forstaar dig endnu ikke. •— Sig, hvad vil du gjøre, Morr

Moderen

Gaa med Faklen ned i Rummet under Gulvet, hvor vi staar,
der er fyldt med Bcg og Brande, og med Krudt i store Dynger,
sprænge Borgens brede Mure over dig og mig og hende,
og med Flammeskrift paa Himlen vidne om, at Ættens Valgsprog
ikke blot var støbt i Malm, men at vi, de sidste, valgte
heller Døden, Barn, end Skammen.

LORENZO

Mor, du mener ikke dette. Du — min Mor, du kan da ikke
ville dræbe mig, dit Barn. Tænk, du dræbe mig - - Lorenzo !
Nei, jeg ved, det kan du ikke !

Moderen

Hvis du var mig ligegyldig, og min Kjærlighed var lunken,
aa! jeg kunde ladt dig leve! Hvorfor ikke! Hvorfor ikke!
Kunde mødt dig hver en Morgen, stænket til af Blod og Brøde,
set dig krybe som en Usling — ræd for Folks Foragt tilside.
Men slig vil jeg ikke se dig, du min lille Gut, Lorenzo.
Hører du! Det vil jeg ikke! Du, som var mig hele Livet,
og foruden dig var intet. Men det skulde ingen vide.
Jeg har ofret dig min Ungdom, dræbt hver Længsel efter Elskov
følt mit skjønne Legem ældes og for hvert et Aar bli' øde,
alt mens Hjertet lønligt hulked imod Lykken for sig selv.
Aldrig skulde nogen vide, hvor den Kamp var vild og bitter,
aldrig skulde nogen Klage bryde Smilet om min Mund.
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Thi med Smil jeg vilde seire, og min Seir var den at se dig
engang staa i Livets Solskin, straalende blandt alle andre,
og hvorhen du skred blandt Mængden, høi og rank med løftet Hoved
skulde Navnet funkle om dig med en Glans af gammel Hæder.
— Og nu er det alt forødet. Hvert et Haab forbi, forbi.
Og nu er kun ét tilbage, — ikke sandt, min Gut Lorenzo:
Kan du ei med Hæder leve, vil du dø — og som en Mand !

Veronica

Men han er ikke Forræder. — Vend Ter Vrede imod mig,
kald mig med de onde Navne, som han aldrig har fortjent.
Kast mig ud af Eders Stuer, slip de store Hunde løs,
lad dem jage mig fra Borgen og med hvasse Rovdyrtænder
flænge rasende mit Kjød — hvad forlanger jeg vel andet?
Min Skyld var det jo altsammen, men naar jeg nu snart er borte,
blir det rent i Eders Stuer, blir det lyst i Eders Sind.
Hører I? Saasandt I elsker ham saa høk, da spar hans Liv! —
—— — Nei. Jeg ser jo, intet nytter. Hjertehaard og selvretfærdig
staar I der, hans Mor, hans Morder. Og / taler om at elske !
I har aldrig elsket andet end Jer selv og Eders Hovmod.
Naar I mente at forsage, tilbad I Jer egen Storhed,
naar I troede at kjæmpe, dyrked I Jert ædle Selv.
Aldrig elsked I Lorenzo, som det Menneske han er.
Han var kun det blanke Speilglas, som I stirred i nysgjerrigt,
for at finde Eders Billed — Eders eget elskte Billed.
Men nu finder I det ikke — finder kun Lorenzo selv.
Og ham er det, I nu myrder i Jert store, vrede Hovmod.
Men, nævn ikke Kjærligheden; thi den ved I intet om.
Den, som knæler ned og takker for at saares og at tilgi',
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den, som ofrer alt i Verden, selv et Valgsprog paa en Port,
den, som ikke engang skræmmes af et Navn og nogle Minder,
men som vandrer gjennem Helved, og som trodser Himlens Gud.

Moderen

Ti! Mit hele Væsen væmmes ved dit klisne Elskovspjank.
— Hvordan skulde du vel skjønne, at den Mor, som gav ham Livet,
og kan kræve det tilbage r

Lorknzo

Har jeg tryglet dig om Livet?
Har jeg bedt dig om dets Kval ? Hvorfor gav du mig dets Rædsel ?
Svar! Jeg kræver dig til Regnskab! Din Skyld er det, at jeg staar her
angst til Døden — sønderflænget helt til Dybet af min Sjæl.
En af os to er Forbryder — og Forbryderen er dul
— Men har du nu engang git mig det forfærdelige Liv,
er det mit! Og jeg vil leve! Jeg vil leve, hører du!
Stans — ! Du aabner ikke Døren! Rør dig ikke herifra.
Eller jeg — ved alle Djævle. — —
River Kaarden fra Skeden, styrter mod hende. Hun staar übevægelig — med den
«ne Haand paa Dørslaaen, Faklen i den anden. Hun ser paa ham. Han vakler,
Kaarden falder ud af hans Haand, og han brister hulkende sammen for hendes Fødder:

Mor! Aa, kjære lille Mor!
Jeg ved ikke, hvad jeg siger.
Før i Tiden var jeg modig,

Du maa bære over med mig.
Men jeg tør jo ikke dø, Mor!
men nu er jeg bare ræd. Ser du ikke, her jeg ligger
at jeg ikke længer tør! Ikke endnu! Engang siden!
Mor, jeg ber dig ! Ikke endnu ! Naade ! Naade !

Moderen

Hvor jeg dybt mig selv foragter. Dig var det, jeg engang fødte.
Sandelig! Jeg synded svarlig! Begge har fortjent at dø!
Hun gaar. Man hører Slaaen sættes for udefra. Halvmørkt; kun et svagt, rødligt

Skimmer fra Gløderne paa Kaminen.



138

LORENZO
dundrer mod Døren

Mor, du kan da ikke ville Mor ! Luk op ! Gaa ikke fra mig !

Veronica
stille

Men jeg er her jo, Lorenzo.

LORENZO

sansesløst — til Vinduet — skriger

Hjælp, Philippo! Kom, spræng Døren!
Skynd dig! Kom og frels mit Liv. — — — Bare Stormen.

Bare Stormen
— Jeg maa dø. — Aa, Gud i Himlen. — Men jeg kan jo ikke endnu

Veronica

Kom og sæt dig her, Lorenzo. Jeg skal holde dig i Haanden,
ta' dig tæt ind til mit Hjerte. Snakke godt og stille med dig.
Aa, vær ikke ræd, min Elskte. Det er godt, som nu det er,
og det maatte engang komme, — for vi kunde ikke leve,
kjære, skjønner du det ikke? Vi to maatte bare dø.
Men nu er det alt saa deiligt, og nu vil jeg intet mere.
Alt er færdigt, alting over. Min er du, saa tæt og nær,
som var du mit Barn, der bæved inderst inde ved mit Hjerte.
— For en dyb og kvalfuld Vellyst — det at skulle blandes med dig
mit Blod strømme i dit Hjerte, dit Kjød rives ind i mit.  

Lorenzo

Men jeg er saa ræd, saa ræd!
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Veronica

Kjære, hvad er du saa ræd for?
Du og jeg, vi er jo sammen. — Sammen — ved du — vi skal stige
bort fra Jorden — over Stormen — langt afsted i Evigheden,
hvor de store Kloder flyver os forbi med dunkel Sus.
Ser du? Der er gyldne Sole, der er paafuglgrønne Stjerner; —
kommer fra det grænsesløse, farer — ingen ved hvorhen.
Det er Evighedens Fugle, og de synger allesammen
monotont og majestætisk gjennem Rummet — hører du?
Kan du huske? du har hørt de samme Sange ofte før?
Det var Sangene om Florens — om den grænsesløse Længsel,
som er født af Evigheden, og som er for stor for Jorden.
Den, som svimler gjennem Sjælen, og som Sanser ei gir Lindring,
den, som sprænger Livets Ramme, og som sprænger Livet selv.
Men her i det grænsesløse bruses den af gyldne Sole.
Uforanderlig den klinger, som en mægtig Orgeltone
bølgende igjennem Rummet. — Og dog hørte vi dens Ekko
stundom tone her paa Jorden i vor hvileløse Længsel,
den, som sang for os om Florens. —
Et fjernt Drøn. En stor, rød Flamme foran Vinduet. Saa dybt Mørke. Langt

borte Veronicas Stemme:

Aa, Lorenzo! Elskte! Elskte!
Stilhed. To fjerne Klokkeklemt.

Tæppet falder.



FEMTE AKT

Scenen som iste Akt. Efte?Mmiddag; mod Aktens Slutning Aften.
ISMAEL sidder ien Mur-Niche henne ved Kirketrappen. Han sidder sammen

krøben, mumler, halv-synger og smaaler, medens han hugger i Stenen med sin Stav.

FØRSTE SCENE

ISMAEL

Nu begynder atter Legen — Legen med det onde Hjerte,
med det røde, nøgne Hjerte. — Pst, der! Stille — kom herhen!

Naar jeg løfter paa min Finger,
strax det spræller og det springer
stille, stille — lille Ven!

Og jeg stinger dig med Staven, knuser dig med Skoens Hæl.
Hi-hi-hi — hvor jeg kan føle, at det skjælver i din Sjæl.
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Krymper du dig nu i Smerte,
gamle, onde Hertughjerte?
Lider du nu Helvedskvaler
fræser Blod i Pinebrand,
Dryp for Dryp i Ørkensand,
aa, det lindrer, aa, det svaler
Sjælens Såar som Honningvand

Tænker kanske du, det slutter, — haaber kanske du paa Naade;
aanei! der er intet Haab mer! aanei! nu skal Hevnen raade.

Omigjen og omigjen
skal jeg se paa, hvor du lider
Hevnen, Hevnen alle Tider.
Stille, stille, lille Ven!

ANDEN SCENE

Et Tog af Kordrenge med tcendte Kjærte?' og Røgelseskar kommer syngende en
Salme. E/ter dem Nonner parvis. Tilsidst PRIORINDEN og BIANCA. Toget
forsvinder i Kirken, hvorfra man under denne Scene hører sagte Orgelbrus.

Priorinden
holder Bi an ca tilbage

Stans her, min Datter ! Se for sids.te Gang
tilbage paa det Liv, som du forlader.
Hør Stemme-Mylret ! Det er Livets Sang,
som bruser op fra Florens' Solskihs-Gader.
Det kalder al din Ungdom til sin Lyst,
det lover og det lokker — kan du høre?
Det risler som en Sølvklang i dit Bryst
og hvisker salig Smiger i dit Øre.
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Det hvælver Drømmens Himmel om dit Sind
og speiler Somrens Glans i Purpurfloder.

Bianca

Jeg ser og hører intet, høie Moder.

Prior iNDEN

Men vid : den Port, hvoraf du snart gaar ind,
den kan ei aabnes, hvis den engang stænges.
Og om du siden vaagner op og længes
mod Vaarens Soldrøm over Livets Hav:
fra Klostret vender ingen mer tilbage,
saa lidt som nogen reiser sig af Grav.
Men ikke findes der saa vild en Klage
som den, der skriger gjennem Ensomheden,
og ingen Længsel imod Lykkens Dage
som den, der luer op fra Klosterfreden.
— Mit Barn; har du det hele vel betænkt?

Bianca

Min Moder, ja. Lad Porten snart bli' stængt!

Priorinden

Velan, mit Barn. For Verden er du død.
Men hist jeg ved din Stjerne nu sig tænder.
Den straaler over dig med hellig Glød,
som Korset straaler høit i dine Hænder.

Begge ind i Kirken.
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TREDIE SCENE

PIETRO

Der ligger Kirken. — Hør det fjerne Orgel!
Hvor lyder det besynderligt iaften!
Som Hymnen over en, man har begravet.
Og Gravens Tungsind Sjælen overvælder.
Og inden Aften er det alt fuldbragt.
Da blir du ganske ensom, stakkels Pietro !
Og denne Ensomhed er fuld af Angst,
og disse Nætter uden Søvn og Hvile.
Da kommer alle de fordømte Minder,
og disse Minder faar dig til at skjælve.
Du eier ingen Vaaben mod dem, Pietro,
men du maa la' dem sætte sig omkring dig,
og fylde Natten med sin sagte Hvisken,
indtil du ikke mer tør drage Aande.
Var der en Gud at raabe til i Himlen,
var der paa Jorden kun en trofast Haand,
som kunde holde min, naar Angsten kommer!
Men hvor jeg famler i den tomme Luft,
jeg møder bare disse Benrad-Fingre,
der snart min Nakke krammer ned mod Dybet
Aa, Bianca ! Hvorfor er du ikke hos mig !
Aa, dine Hænder! Dine kjære Hænder!
Ha-ha! Jeg staar og græder! Ja, ved Himlen
jeg græder ægte, bitre, salte Taarer!
Aa, skam dig, Medici! Det klær dig daarligt !
Din Sjæl er sød af Klynk; din Tanke flæber.
Du er blit gammel. Skynd dig — gaa og dø!
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En Medici, som græder, maa ei leve.
Dø, som det sømmer sig for os at dø
Med Hodet høit og Spottens Smil om Munden.
Den slette Spøg, som hele Livet var,
den bør vi slutte med en stolt Grimace.
— — — Der lyder Klokkerne. Saa kommer hun
min Datter, — hun, min eneste i Verden! —
— Din Bøddel, Pietro — hun, som skjænker Livet
hvad eller Døden, eftersom hun vil.
Aa, hvor mit Hjerte banker — ! Skjænk mig Livet
med dine kjære Hænder, som jeg elsker.  — —
— Nei, Smilet! Glem for Guds Skyld ikke Smilet!
Tør bort fra Øiet de fordømte Taarer.
Hold Hodet høit, din Hund! Spil nu din Rolle!
Og husk Grimacen, stolte Medici !
Toget kommer syngende fra Kirken. Pietro til Priorinden:

Lad mig faa tale med min Datter Bianca.

Og lad os ene. Har I mig forstaaet?
Priorinden gaar. Pietro bliver staaende taus en Stund, ser paa hende

FJERDE SCENE
BIANCA. PIETRO

BIANCA

Jeg staar og venter. Sig mig, hvad du vilde:

Pietro

Jeg staar og ser paa dig. Og alt blir stille.
Og langsomt blir mit Hjerte som en Skaal,
der fvldes af et Mismod uden Maal,
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og alle haarde Ord til dig blir milde.
— Du unge Sol i Florens! Aldrig var du
saa hvid og skjøn som nu. Og aldrig har du
vær't mig saa kjær som nu, det er forsilde.
Du unge Sol i Florens! Aa, min Gud!
Nu gaar din Gang mod øde Aar derinde,
hvor Maalet er at rydde Livet ud,
og Haabet er at ældes og forsvinde.

Bianca

Din Tale lyder fra en fremmed Verden,
men for mit Hjerte ligegyldig er den.

PIETRO

Aa, helligt Hovmod, som din Ungdom hevner,
naar Livet atter engang faar dig vakt,
naar Blodet skriger efter Kval og Pragt,
og Ensomheden alle Længsler nævner.

Bianca

Forarger dig dit Øie — riv det ud,
og kræver Kjødet Synd, da lad det bløde.
Lad Remmens Pigge flænge Angrens røde
Strimer og Såar dybt i den griske Hud.

Pietro

Javist! — I Klostret kommer Syndens Ruelse,
og Kjødets Spægelse og Underkuelse !
Og for de lystne Nonner, høit og lydeligt,
skal du din Elskov skildre, ganske tydeligt.

Sangen om Florens.TO
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Hvad engang i dit Sind var hellig Sødme,
som tændte skjulte Smil og hastig Rødme —
alt, hvad du gjemte frygtsomt inderst inde,
alt hemmeligt, du ved som Elskerinde:
frem med alt dyrebart om dig og ham,
klæd af din Blusel, til din Sjæl staar nøgen !
Aa, væmmes du da ikke ved slig Skam,
som blev din Hud af geile Hænder strøgen. —
Men det vil ske. Sligt kalder man Bekjendelse,
som maa gaa forud for enhver Omvendelse.

Bianca

Du tar saa feil. For i min Skriftestol
der straaler over mig Guds Ansigts Sol
og ene han er da hos mig tilstede,
og ene ham er det, jeg vil tilbede.

Pietro

Aa, ti da stille med det Præste-Snak!
I din Mund blir den Tale altfor vammel.
Sligt er for Bønder og enfoldigt Pak.
Men jeg — ved Gud! Jeg er for god og gammel.
— Om du nu fra din Fromheds Himmel-Tinder
et Øieblik paa Jorden stiger ned, —
nu ja, hvad gjør det, om din Far du finder
halvt knust af Sorg og Angst og Ensomhed r
Neivist, neivist! Til Himlen fromt du gaar!
Hvad bryr du dig saa om, hvad han maa lider —
— Men hvorfor tror du, det blev hvidt, hans Håar?
Og hvem af os har voldt den bitre Kvide ?
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BIANCA

Mig var det, Far. Det var min Skyld altsammen.

Pietro

Ja, din var Skylden, men jeg soned Skammen.
Og sidenefter — banded jeg dit Navn?
Og jaged jeg dig bort til fjerne Lande?

Mit Barn, mit Barn! Jeg breder ud min Favn
jeg gir dig Fred og kysser mildt din Pande. —
— Men du gaar bort, mens Mulmet om mig stiger. -
Hvorfor? — Ved Gud, du skylder mig et Svar!
Jeg har kun jævnet Veien, hvor du træder,
jeg har kun villet tvætte ren din Hæder,
jeg har kun gjort, hvad du selv fordret har.
Sig mig hvorfor! Jeg ber dig jo saa saare!

Bianca

]eg elskede Antonio de Fiore.

Pietro

Det var minsandt en Elskov, som forslog.

Bianca

Jeg vented dette Smil. Du er for klog.
Du fatter alting inden Kløgtens Grænser,
men ingenting af det, som Kløgt ei ænser,
som gaar iblinde, hvorhen det saa gaar.
Slig var min Elskov, som du ei forstaar.
— Han maatte ikke leve, naar jeg leved
og vidste, at hans Hjerte ikke bæved
for mig, for mig hver Time, hvert Sekund.
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Mit hele Væsen kræved ham hver Stund;
og derfor maatte og mit Væsen briste
i Vanvid sammen, om det skulde miste
den Livets Rigdom, hvoraf det bestod.
Og derfor kræved jeg hans Hjerteblod,
og derfor blev det mig, som ham forraadte,
jeg — som jo bare trygled om at maatte
min Ungdoms Rigdom for hans Fødder strø.
Slig var min Elskov, at han maatte dø. —

PIETRO

Men nu, da han er død og ikke længer
al denne grænsesløse Elskov trænger,
nu ber jeg, bliv! — aa, hør paa mine Ord!
Jeg, Barn, som aldrig bøiede min Nakke,
jeg ber dig ydmygt, og jeg tar tiltakke
med nogle Smuler fra den Riges Bord. —
— Og der er ingen Redning uden du ;
jeg ser kun Rædsel, hvorhen jeg mig vender
aa, ræk mig dine kjære, sterke Hænder!
Hjælp mig! Jeg ber dig i min Sjælegru!

Bianca

Bed Gud om Hjælp, som ene hjælpe kan.
For dig, som lever, er der Vei at finde ; -
men han, der alt er over Livets Rand,
han kan slet intet løse eller binde.
Og derfor er det, at min Tid er kommen,
saasandt jeg elsked ham foruden Maal:
med mine Bønner maa jeg løse Dommen,
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og jeg maa slukke med mit Blod hans Baal.
Derfor maa mine Bønner altid lyde,
og Pisken altid flænge nye Såar,
saa Blodets varme Strøm kan altid flyde
og tvætte ren hans Sjæl, fra Aar til Aar. —
Madonna, lad mig leve lange Tider,
til ingen Plet der findes mer igjen,
saa jeg kan si', naar jeg ham ser — omsider:
Tror du nu, at jeg elsked dig, min Ven !

Pietro

Bestandig ham! En Afgud er han blit,
en grusom Sfinx, som alting af dig kræver.
Du glemmer for den Døde den, som lever,
og som for din Skyld har til Døden stridt.

I bitter Lystighed:

— — Skynd dig og syng for mig et Miserere
jeg trænger til det længste, tro du mig. —• —

Uendelig ømt:

—Du unge Sol — ! Hvor har jeg elsket dig !
Fort og stilt:

Saa. Gaa din Vei. Jeg vil ei se dig mere.
Bianca gaar stille.

FEMTE SCENE

PIETRO. Siden ASCANIO

Pietro
ser efter hende

En Medici, minsandt, til sidste Tøddel !
Stolt som en Statue hun skrider frem,
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og ingen Taare bagom Slørets Bræm,
stenhaard som Barn, men stadselig som Bøddel.
Hvor rolig fældte hun mig Dødens Dom,
og halvt i Tanker tog hun mig afdage
og Hgegyldig hørte hun mig klage,
og gik ifra mig — saa sig ikke om.
— Hvor jeg beundrer denne kolde Trods
og Hovmodet, som ingen Engel stækker,
og Nakkens Haan, som ingen Djævel knækker
Gud være lovet! Hun er en af os ! —
— Men se paa ham, den underlige Gamling,
som kommer langsomt slæbende herhen —
Ascanio! min gamle fordums Ven!
Hvor han ser ud — som rent fra Sans og Samling
Og jeg har gjort ham slig. Saa arm og graa.
Mig er det, som har lagt hans Livsdrøm øde,
som Høstens Haglskur knuser Markens Grøde. —
Hvor det er græsseligt at tænke paa!
— Du Gud, der hersker over alt, som aander,
— naar Verdens Smerte skriger mod dit 80,
mon aldrig Angren slaar i dig sin Klo,
mon aldrig Medynk i dit Hjerte vaander?
Ascanio !

Ascanio
med fjern Stemme

Hys! Der var én, som i Kvelden kaldte

PIETRO

Det er en Mand, som du engang kjendte.
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ASCANIO

Da har jeg glemt dig. Jeg kjender ingen.

PIETRO

Det er en Mand, som vil gi' dig Haanden

ASCANIO

vender sig og ser Pietro

Pietro de Medici.

Pietro

Ja. Det er mig
Jeg gir dig Haanden til Fred ved Graven.

ASCANIO

Du gir mig Haanden? Din høire Haand?
Men ser du ikke de røde Pletter,
som blodigt levrer de hvide Fingre.
Vask bort de Pletter, saa tar jeg Haanden

Pietro

Ascanio! Vi er begge gamle.
Vi er to Skygger, som snart skal svinde
og viskes ud i det store Mørke.
Jeg staar i Skumringens sidste Halvlys
og gir dig Haanden og ber dig ta' den

Ascanio

Man sagde til mig: Ret op dit Hoved,
gaa ud, dræb Pietro og hevn din Søn.
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Det er kanske sandt, jeg burde ha' dræbt dig.
Men til at ta Hevn kræves Livets Styrke.
Og den er borte. Jeg er saa svag.  

PIETRO

Hvad gjælder Lyset, naar Mørket raader?
Hvad hjælper Hevnen, naar Haabet er ude,
naar Dagen er omme og Natten er nær?

ASCANIO

Du kommer til mig og gir mig Haanden,
ber mig om Fred og ber mig om Glemsel.
Men til at gi' Fred kræves Livets Styrke,
thi kun den vældige Mand kan glemme,
og kun hos den sunde kan Dødssaar læges.
Men jeg er saa svag. Jeg kan bare huske.
Jeg kan ikke tilgi' og ikke ta' Hevn.

Pietro

Min Datter ham elsked — han tog hendes Ære.
Det kosted vor Lykke, — det kosted hans Liv.
Ascanio, du havde selv gjort det samme,
hvis hun havde været din eneste Datter,
hvis han havde været min eneste Søn.

Ascanio

Det havde jeg gjort. — Men hvad nytter det hele
At hevne, at tilgi', at leve, at dør

*
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Dét ene er sikkert: Han er ikke mere,
og hvad jeg vil gjøre, det vækker ham ei.

Pietro

Saa vandrer vi fredløse — hver til sin Side
i Ensomhed under de sluknende Stjerner.

ASCANIO

Men Veien, vi gaar, er den eneste sikre,
den fører urokkeligt frem did, den skal.
Thi alle de Ungdommens Stier vi vandred
med ivrige Fødder, i Længsel og Mod —
de førte kun vild i de store Skove, —
vi raabte, vi lytted, men fik intet Svar.
— Nu gaar vi ei vild mer i Livets Skove,
den Vei, vi nu vandrer med slæbende Fødder,
den fører urokkeligt frem did, den skal.

Pietro

Men dér faar vi Fred, og dér kan vi glemme.

ASCANIO

Ja, der faar vi Fred. Der glemmer vi, glemmer,
og ei har vi været, og ei skal vi vorde. —
Kanhænde. Kanhænde. Pludselig i jagende Angst:

Men, Pietro de Medici,
tænk om det nu er Løgn, den flammende sidste
kun Haab, som fører vild som alle de andre.
Tænk, om vi vaagner op og husker altsammen,
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og vi er selv de samme og vi kan ikke dø,
og vi kan ikke tilgi' og vi kan ikke glemme,
men evig gaa og huske —- det samme og det samme.
Livet var forfærdeligt — men tænk om det er evigt!
Om denne sidste Vei fører vild som alle andre.
Pietro de Medici — tænk om vi vaagner op!

Vakler ud.

SJETTE SCENE

Pietro

Haa! Altid dette usle, kanhænde og kanhænde!
Kanhænde vi skal vaagne op i Allahs Paradis,
kanhænde vi blir Løver, kanhænde kun en Gris,
kanhænde blir vi liggende i Helvede og brænde.
Det faar vi tidsnok vide. Men hvad det end skal bli',
saa gjælder det at huske, at man er Florentiner,
at bære høit sit Hoved, om alle Djævle hviner,
og selv i Helved være en fuldblods Medici.
Aa, snak! Folk tror saameget, men ingen noget ved.
En død Hallunk ved mere, end alle vi, som lever.
Men de Døde holder Mund, og med de nøgne Kjæver
de ligger der og smiler i grusom Lystighed.
Saa snak. da ud, for Fanden. Hvad smiler I af?
Hvad er det, I ved, som I slet ikke maa røber
Eller er det kanske bare, fordi I ser os løbe
i Dødsrædsel omkring, til vi falder i vor Grav?

— Der ser jeg Aftenstjernen bag Taagen tyst sig tænde,
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og fjernt fra Domen hører jeg Vesperklokkens Klang,
og lystændt ser jeg Florens — for allersidste Gang.

Ser udover den maanelyse By. Stille:
Farvel. Farvel! Ser opover mod Stjerneme: Vel mødt !

Kanhænde! Ja, kanhænde!
Gaar.

SYVENDE SCENE

MAKIANO bastet og bundet, — fulgt af en larmende Folkeskare. Omkring ham fire
Fakkelbærere. Disse gaar hen til Beppos Bord og faar Vin at drikke.  

Første Fakkelbærer

Nu haster det, Munk — slid dig løs, om du kan,
aa, gjør nu et lidet Mirakel.

Anden Fakkelbærer

Baalet er bygget; snart staar det i Brand.
Jeg tænder det selv med min Fakkel.

En Drukkenbolt
ved Bordet

Nu kan vi da drikke i Fred og Ro,
nu slipper vi Munkeskraalet.

En ung Galning
farer rundt mellem Pigerne

Hei, tag en Pige, saa tar jeg to,
saa danser vi alle om Baalet.
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En drukken Kvinde

Hvor er en Gut, som er ung og spræk?
Vil du ha' mig, saa ta' mig, du søde!

En Mand i rød Kappe

Sig noget, Munk! Tag paa Veie og præk
og skjænd, saa vi ler os tildøde.

En Pukkelryg

Nei, Skrækken har gjort ham rent slunken og
han kan hverken se eller høre.

tynd;

Mariano

Gud Herre i Himlen forlad deres Synd !
De vide ei selv, hvad de gjøre!

Pukkelryggen

Nei, vist ved vi ei. Men du derimod,
du ved, du blir stegt som en Hare.

Rødkappen

Jeg bød dig at præke. Hvad r Du forstod
Slaar Mariano i Ansigtet:

Se der! Kan du nu kanske svare r

Mariano

Gud signe dig, Kror!
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ISMAEL

Velsigner du dem,
de hylende, christne Sjakaler!
Kald alle Djævle fra Dybet frem
at slåa dem med Helveds Kvaler.

Mariano

Min Ven! Saa lyder Gud Herrens Bud:
Velsign alle dem', som dig hader,
og elsk dine Fiender, saa sandt som Gud
er deres og alles Fader.

Pukkelryggen

Han snakker med Jøden!

Rødkappen

Han kaldte ham Ven.

Den drukne Kvinde

De passer jo godt for hinanden.
Munken og Jøden skal sammesteds hen,
de sogner jo begge til Fanden.

ISMAEL

Der kan du høre. Det er din Guds Folk.
Og høit paa sit Dommersæde,
ser han, her myrdes med Gift og med Dolk
men ingenting vækker hans Vrede.

}
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Han ser, at de tapper uskyldigt Blod
i Lastens stinkende Aarer,
han ser to smaa Lig i Arnoens Flod,
han ser mine brændende Taarer.
Hører du Munk, det ser han paa!
Han ser det, din Gud deroppe —
Knivsnittet, Blodet fra Pulsene smaa,
de dræbte, mishandlede Kroppe.
Han ser det, ser det, men tier stil,
han stanser ei Tiden, som iler,
han gjemmer sin Vandflom og sparer sin
og sidder som før og smiler.

Ild

Ha-ha, for en Gud! For en daarlig Gud!
Han er blind og døv og afmægtig.

Pukkelryggen

Han haaner Vorherre !

RøDKAPPEN

Slåa ham ned som en Stud!
Braend dem begge!

Drukkenbolten
hikkende

Den Brand kan bli' prægtig.

Mariano

Storlig du feiler, ifald du tror,
du naar over Støvets Skranke.
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Thi høit som Himlen er over vor Jord
Guds Raad er over vor Tanke.
Men ængst ei dit Hjerte for dine smaa;
thi vid, at Gud dem beredte
en Herlighed større, end du kan forståa,
en Jubel, du aldrig kan gjætte.

ISMAEL

Herlighed, sa' du? Og Jubel? Javist!
De blev slagtet som to smaa Gjeder!

Mariano

Min Ven. De er hos den Herre Christ
i snehvide Paradis-Klæder.

ISMAEL

Nu lyver du, Munk. — Derhen gaar de
nei, aldrig din Gud skal faa dem.

ei )

Mariano

Sandelig, sandelig siger jeg dig
I denne Nat selv jeg saa dem.

ISMAEL

Du saa dem? Begge? Aa, er det sandt?
De lever ! Folk narred mig bare !

Mariano

Det hændte mat, lidt før Solen randt,
end tindrede Stjernerne klare. —
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— Da faldt der en Glans gjennem Gittrets
den fyldte med Trøst mit Fængsel.

Glug

Luften lyste af skinnende Fnug,
og Døren skreg paa sin Hængsel.
Nu aabnes den helt — se! Lyset blir stort
mit Øie blændet sig sænker.
De skumle Stenvægge viger langt bort, —
— saa rasler mod Jord mine Lænker.
Og se! Hun staar der, Guds Moder skjøn
Guds Moder, evindelig priset —
og siger til mig: Frygt ikke, min Søn!
Snart skal du se Paradiset.

Raab

Nei, det er for meget! Afsted med ham! Gaa!

Mariano

Da saa jeg ved hendes Side
Jacob, Rebekka smilende staa
i Klæder, skinnende hvide.
Da raabte de: Sig til vor Fader kjær,
at nu har vi Lykken fundet —
Lykken, han talte om, den fandt vi her.
Halleluja! Her er den vundet!

Ismael

Lykken og Hjemmet langt borte et Sted —
og Slottet med Taarn og Tinde
Det blev bare Drømme; thi aldrig fik vi Fred,
og aldrig skulde Lykken for os rinde.
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Mariano

Sig til vor Far, han maa komme herhen,
sig, at han snart maa komme.
Her hos Madonna vi sees igjen,
naar nu snart hans Strid er omme.

Ismael

Som Manna falder hvert Ord fra din Mund —
Kan jeg tro — ? Tænk om sligt skulde hænde !
Kan jeg tro dig— ? Du er ingen Christenhund,
derfor er det jo nu, du skal brænde.
Svar mig, Munk, svar: Hvordan kommer jeg did ?

Mariano

Bøi Knæ for Gud Herren, den sande!
Da gir han dig Vælde i al din Strid
og Salighedsfred om din Pande.

Pukkelryggen

En Jøde i Himmerig!

RøDKAPPEN

Det er for frækt!

Første Fakkelbærer

Til Baalet!

Anden Fakkelbærer

Lad Jernene glødes!
Sangen om Florens.
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Drukkenbolten
vakler med

Nu er det paa høie Tid, han bliver stegt.

Mariano
til Ismael

Gud signe dig, Ven, til vi mødes!

OTTENDE SCENE

Ismael

Gud signe dig, Ven — ! Tænk, han sa' det til mig,
til Jøden, — og hans Øine var milde. —
Kunde han lyve? Bedrage mig? — Nei. —
Og saa Smilet, det straalende, stille.

Mødes med begge de smaa igjen
ind til mit Hjerte dem trykke — —
Tak, Munk, tak! — Gud signe dig, min Ven!
For en Lykke! For utænkelig en Lykke!

Hen foran Crucifixet:

Bed, sa' han. Bøi dig for Korsets Træ! —
Jeg gjøre mit Folk tilskamme !
For Jesus af Nazareth jeg bøie Knæ !
Nei! Før skulde Lynet mig ramme!
Hen i Baggrunden. — Ser bortover. — En svag Flamme-

reflex falder over ham:

Der staar han paa Baalet. Ryggen er rank,
og Haanden mod Himlen han svinger.
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Der skjultes han af Luen — skinnende blank —
— Men han synger. — Hvor underlig det klinger!
Han synger hele Tiden. Jublende glad.
Vidunder ! Han blir brændt. men han synger !
Det runger, runger om Florens' Stad.
Folk tysner — lytter til i Klynger
Vidunder! Vidunder! Jeg tror, Munk ! Jeg tror!
Du er Sandhed — jeg bøier mig i Anger:
din Gud er den rette paa denne Jord,
jeg beder, hvis det du forlanger.
Jeg beder til din Gud, jeg bøier mit Knæ
for ham, du sa' var den sande,
Jesus Christus paa Korsets Træ,
jeg dækker med Støv min Pande. —
Hører du, Gud, som han kaldte sin,
du Gud for de christne Hunde,
som saared min Fod for hvert eneste Trin
°g gav m'g mm dybe Vunde.
Hører du Gud, som Jehovah jog
og trodsed hans Vredes Torden,
som knuste hans Tempel og Folket vog
i Trældom rundt hele Jorden,
som traadte os alle under din Hæl
og skar os i Hjertets Rødder,
du Gud, jeg har hådet af hele min Sjæl:
her ligger jeg for dine Fødder.
Se, jeg ligger i Jammerens Dyb
og skriger til dig i min Vaade!
Uslere er jeg end Støvets Kryb;
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Naade, o, Gud! giv mig Naade!
Reiser sig halvt — med straalende Øine — stirrende :
Herre — Herre — hvad skinner og ler,
som Sol i den lyse Sommer?
Jacob, Rebekka — jeg ser Jer! Jeg ser!
Jeg kommer, Børn! Aa, jeg kommer!

Han brister fremover og bliver liggende. — Men langt borte hører man
sindige Fløitemelodi fra før. Den kommer i munter, elskovsglad Takt

den let

gjennem
Florens' maanelyse Gader, medens

Tæppet falder.
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2. Biblioteket er åpent for utlån hver lør
dag fra kl. 5 til 7 em. I sommerferien
holdes lukket.

3. Der utlånes inntil 4 bøker av gangen,
utlånstiden er 1 måned som ikke må
overskrides. Overskrides utlånstiden be
tales 10 øre pr. uke i overdagspenger.

4. Er bøkerne ved innleveringen i den for
fatning, at bibliotekkaren eller styret, ikke
finner å kunne ta dem tilbake, eller er de
kommet bort, plikter låntageren å yde
full erstatning.

5. Låntageren må ikke utlåne bibliotekets
bøker til andre.
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